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Wereldwinkel en Het Theehuis
presenteren zondag 16 oktober:

Convenant ondertekend voor
een vroegschoolse educatie
Uithoorn - Met de ondertekening
bekrachtigden partijen (Uithoornse
kinderopvang, ICBO basisscholen
De Regenboog en De Vuurvogel en
Jenaplanschool ’t Startnest) wederom hun intentie om met elkaar intensief samen te werken, zodat kinderen al in een heel vroeg stadium
ondersteuning kunnen ontvangen.
De gemeente Uithoorn heeft in de
nota ‘Nu voor later’ het integraal
onderwijskansenbeleid voor de periode 2011-2015 voor Uithoorn beschreven. De keuze voor een totaalprogramma dat voldoet aan de
huidige eisen van de wet OKE, die
in augustus 2010 in werking is getreden, is gevallen op de Ko-totaal
methode van de firma Zwijsen. Alhoewel Jenaplanschool ’t Startnest
niet gaat werken met deze methode
participeren leerkrachten wel in de
intervisiebijeenkomsten en is er een
warme overdracht met de peuteropvang en kinderdagverblijven, zodat een doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Ko-totaal bestaat uit 3
onderdelen: Uk & Puk voor het kinderdagverblijf, Puk & Ko voor de
peuteropvang, Ik & Ko voor basis-

schoolleerlingen van 4 tot 6 jaar. De
programma’s sluiten goed op elkaar
aan, werken volgens dezelfde principes en met dezelfde thema’s. De
aard van de activiteiten binnen die
thema’s komt overeen. Het is echter
niet noodzakelijk, wanneer uw kind
op het kinderdagverblijf of bij de
peuteropvang met Uk & Puk of Puk

& Ko heeft gewerkt, om uw kind te
plaatsen op een school waar ze met
het programma Ik & Ko werken. Puk
en Ko is gewoon een goede basis
om naar groep 1 van de basisschool
te gaan. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten volgen op dit
moment een intensief VVE scholingstraject.

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uithoorn - De Wereldwinkel Uithoorn maakt het mogelijk om, op
de Wereldvoedseldag uitgeroepen
door de Verenigde Naties, kennis te
maken met een door een professionele kok bereide Wereldmaaltijd.
Bij de Wereldmaaltijd eet een mens
niet meer voedsel dan beschikbaar
is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. Honger in de wereld is
geen gevolg van gebrek, maar van
ongelijke verdeling. Aan herverdeling van het voedsel in de wereld
kunnen wij als inwoners van Uithoorn weinig tot niets doen. Wel
binnen ons bereik ligt het kopen
van Faire Trade producten. Hiermede ondersteunt men het programma waarmee boeren en handwerkslieden in de Derde wereld een fatsoenlijke beloning krijgen voor hun
arbeid. Deelnemers kunnen van de-

ze driegangenmaaltijd genieten
in de sfeervolle ambiance van Het
Theehuis aan het Amstelplein op
zondag 16 oktober aanstaande van
17.00 tot 21.00 uur.
De Wereldmaaltijd zal geopend
worden door onze burgemeester
drs. D.H. Oudshoorn. Het entertainmen zal verzorgd worden door jazzzangeres Judith Beuse,
De kosten voor de Wereldmaaltijd
bedragen 20 euro voor volwassenen, kinderen van 6-10 jaar betalen
10 euro, voor kinderen jonger dan 6
jaar is de maaltijd gratis. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Aanmelden voor 30 september a.s.
bij de Wereldwinkel aan de Hugo de
Grootlaan 1 of via e-mail wereldwinkel.uithoorn@gmail.com of mobiel
06-28204844 - Ida Wesselius.

Stichting Opkikker ontvangt
Miele specialist 4000 euro voor verwendagen
Eigen technische dienst

Actieve Sportmarkt

Uithoorn/De Kwakel - De eerste actieve sportmarkt op het Amstelplein in Uithoorn moet een vervolg krijgen. Dat waren veel gehoorde geluiden zaterdagmiddag tijdens
het evenement waarbij Uithoornse sportverenigingen zich presenteerden aan het publiek. De combinatiefunctionarissen sport Hester
van der Putten en Marcella van den
Broek organiseerden een geslaagde actieve dag. Kinderen van vier tot
twaalf jaar kregen afgelopen week
een sportpaspoort op school waarmee ze naar de Actieve Sportmarkt
konden komen. Daarmee gingen ze
naar de zeven sportverenigingen die
zich zaterdag profileerden op het
Amstelplein. Vele vrijwilligers en enthousiaste leden van de Uithoornse sportverenigingen trotseerden

De Wereldmaaltijd

het weer en maakten er gezamenlijk een enthousiaste en sportieve
dag van! Circa 200 Uithoornse basisschoolkinderen verzamelden hun
stempels op het sportpaspoort door
bij elke vereniging een activiteit uit
te voeren. Zo konden de kinderen
bij atletiekvereniging AKU sprinten en kogelstoten, bij judovereniging Tai-Otoshi meestoeien en bij
honk- en softbalvereniging Thamen
slaan vanaf het statief. Maar ook
hockeyvereniging Qui Vive, voetbalvereniging Legmeervogels, tafeltennisvereniging TVO en sportvereniging KDO waren present op de Actieve Sportmarkt. Naast de grabbelton, waar de kinderen in mochten
grabbelen als ze alle stempels op
hun sportpaspoort verzameld hadden, reikte wethouder Jeroen Ver-

heijen om 13.45 uur ook nog vijf
prijzen uit! Verheijen spoorde zowel de kinderen als de ouders aan
om de komende weken een proefles te volgen bij een van de sportverenigingen en wellicht lid te worden. Door de hulp van twee zeer enthousiaste MAS-studenten, de aanwezige EHBO-er en de sponsorbijdrage van winkeliersvereniging Amstelplein werd de dag als zeer geslaagd ervaren. En dat kwam zeker
ook door het springkussen dat verhuurbedrijf Jafrem gratis aanbood.
Kinderen die enthousiast geworden
zijn om mee te doen bij een sportvereniging kunnen op de websites
van de verenigingen terecht voor
meer informatie over lestijden, locaties, etc. Voor een uitgebreid fotoverslag zie elders in deze krant.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Mijdrecht - Rotaryclub Mijdrecht
heeft op 13 september jl. een cheque van 4.000 euro uitgereikt aan
de Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn. Op haar beurt gaf zij deze cheque door aan Stichting Opkikker. Deze stichting verzorgt jaarlijks verwendagen voor gezinnen
met een ernstig ziek kind. Ongeveer
10x per jaar organiseren zij een Superopkikkerdag in de Eemhof waar
zij 50 gezinnen tegelijk verwennen.
De Sinterklaasaktie houdt zich elk
jaar bezig met het organiseren van
diverse intochten, bedrijfsbezoeken,
scholen en huisbezoeken in en rond

Uithoorn. Daarmee halen 150 vrijwilligers in 3 weken tijd geld op voor
maatschappelijke doelen.
Vanwege haar 50-jarig bestaan, is
gekozen voor een bijzonder hoofddoel: Stichting Opkikker.
Het door Rotaryclub Mijdrecht gedoneerde bedrag is 10% van de opbrengst van een door drie Rotaryclubs georganiseerde kunstveiling
in mei van dit jaar bij Sotheby’s in
Amsterdam. 70% van de opbrengst
van de veiling, 28.000 euro, is eerder geschonken voor de inrichting
van een jeugdtheaterzaal in het Emma Kinderziekenhuis AMC.

Goud voor keurslager Gert Stronkhorst
Uithoorn - Tijdens de landelijke
rookworstkeuring is de rookworst
van slager Gert Stronkhorst met
goud bekroond.
Deskundige keurmeesters keurden
de rookworst op diverse punten en
concludeerden dat deze ambachtelijke rookworst tot de beste van Ne-

derland behoort. De keurmeesters
testten de rookworst onder andere op smaak, geur, samenstelling en
uiterlijk. “Een rookworst moet goed
gevuld zijn. De darm moet knapperig zijn en mooi goud/geel van
kleur. Verder is het belangrijk dat
de typische rooksmaak en geur in

voldoende mate aanwezig zijn. Dat
maakt een rookworst tot een echte ambachtelijke keurslager-rookworst”, aldus Gert Stronkhorst.
“Onze rookworst voldoet aan alle eisen, dus hebben we van de vakjury het goudkeur-certificaat ontvangen.”
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

u kunt reageren op concept
APV 2011
Burgemeester en wethouders zijn van plan om de gemeenteraad voor
te stellen in te stemmen met de Algemene plaatselijke verordening
(APV) 2011. Eerst krijgt u de gelegenheid om in de periode van 21
september t/m 1 november 2011 schriftelijk te reageren op de concept
APV 2011. De APV 2011 ligt ter inzage bij de receptie in de hal van het
gemeentehuis, het Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 en de bibliotheek aan de Alfons Ariënslaan 1.

Voorgeschiedenis

Bij vaststelling van de huidige Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 heeft de gemeenteraad verzocht om na inwerkingtreding
van deze verordening een beknopte evaluatie uit te voeren naar de gevolgen van de destijds ingevoerde wijzigingen.
Dit is onlangs na raadpleging van diverse betrokkenen gebeurd
en heeft geresulteerd in de concept Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011). Ook is de APV 2011 aangepast
aan actuele regelgeving zoals de Europese Dienstenrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

n

i

e

21 sePtemBeR 2011

u

w

s

ALGemene inFORmAtie
Gratis afgifte nederlandse
identiteitkaart (niK)
Op 9 september heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat er geen leges mogen
worden geheven voor een Nederlandse Identiteitkaart (NIK). Het arrest van de Hoge Raad is per direct
van kracht en dit betekent dat er aan
de balie geen leges meer worden gevraagd voor de NIK voor personen
boven de 14 jaar.

NIK, krijgt u deze kaart niet direct in
uw bezit. Vanwege de hierboven aangeduide problemen bij de producent ,
moeten wij uw aanvraag voorlopig tot
11 oktober aanhouden. Het ministerie oordeelt in dit geval dat uw aanvraag er één is zonder prioriteit. Dit
betekent dat u niet eerder in het bezit van uw kaart komt dan 18 oktober.

Krijg ik mijn geld terug?

Kaart met prioriteit?

Inwoners van Uithoorn boven de 14
jaar die tot uiterlijk zes weken voor
9 september (29 juli 2011) een NIK
hebben aangevraagd, zullen allemaal de betaalde leges terug krijgen. Deze personen hebben inmiddels een brief met nadere informatie
ontvangen. Ook aanvragers die bij de
aanvraag al direct bezwaar hebben
gemaakt tegen de geheven leges
krijgen deze terug. Zij hoeven verder
geen actie te ondernemen.

Veel aanvragen

In heel Nederland worden op dit moment enorm veel aanvragen voor een
NIK gedaan. Dit levert een probleem
op bij de producent van de kaarten.
Dit heeft gevolgen voor de levering.

Kaart zonder prioriteit?

Wanneer u al in het bezit bent van
een geldige NIK of een geldig paspoort en u wilt nu direct gebruik gaan
maken van de gratis afgifte van de

Wanneer uw huidige paspoort of NIK
al is verlopen, of binnen nu en twee
maanden verloopt volgt er een normale aanvraagprocedure. U kunt uw
NIK dan na vijf werkdagen weer ophalen. De producent kan deze vijf
werkdagen op dit moment nog niet
garanderen. Wanneer dit wel het geval is, proberen wij u hierover tijdig te
informeren.

spoedaanvraag voor een
nederlandse identiteitskaart

Spoedaanvragen voor de NIK zijn
tot nader orde niet mogelijk. Wij verontschuldigen ons voor de mogelijke overlast die dit voor u meebrengt.
Wanneer u met spoed een reisdocument nodig heeft, kan dit dus tijdelijk
alleen een paspoort zijn.

wat moet ik meenemen voor
een aanvraag?

Voor de aanvraag van een NIK moet
u al uw reisdocumenten meenemen.

Als u dus een NIK naast uw paspoort
wilt aanvragen, moet u ook uw paspoort bij deze aanvraag meenemen.

wanneer kan ik de aanvraag
doen?

U kunt een NIK aanvragen tijdens de
openingstijden van Burgerzaken. Deze zijn als volgt:
maandag
08.30-14.00 uur vrije inloop
14.00-17.00 uur op afspraak*
dinsdag
08.30-14.00 uur vrije inloop
14.00-17.00 uur op afspraak*
woensdag
08.30-17.00 uur vrije inloop
17.00-20.00 uur avondopenstelling;
Tijdens deze openstelling is Burgerzaken alleen geopend voor de aanvraag van reisdocumenten, rijbewij-

Kappen en planten van bomen in europarei
De komende maanden worden er in
Europarei 58 bomen gekapt. Daar
staat tegenover dat de gemeente 70
nieuwe bomen laat planten. In plaats
van hoge struiken komen er lager blijvende soorten.

waarom bomen kappen?

Net zoals bij de eerdere herinrichting
van de openbare buitenruimte, wordt
ook ditmaal het groen aangepakt. We
laten natuurlijk alleen bomen kappen
wanneer daar een goede reden voor
is. Kappen gebeurt bijvoorbeeld als:
- de boom oud of ziek is en daardoor kan omwaaien
- de boom zo dicht bij andere bo-

-

men staat dat ze elkaar in hun ontwikkeling belemmeren. Het is dan
beter om een boom weg te halen
ten gunste van de omringende bomen.
de boom zo dicht bij een flat staat
dat de takken bij storm tegen het
gebouw slaan waardoor beschadigingen optreden.

nieuwe bomen

Op plaatsen met voldoende ruimte
worden nieuwe bomen geplant. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is gekozen voor klein blijvende of
groter wordende soorten. De nieuwe
bomen komen alleen op plaatsen te

staan waar ze ongehinderd kunnen
uitgroeien.

Veiligheid

Door hoge struiken te vervangen
door lager blijvende soorten, wordt
het gebied overzichtelijker en neemt
de sociale controle toe. Hierdoor voelen mensen zich er veiliger.

informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Peter Pieterse, alle werkdagen telefonisch bereikbaar op (0297)
513111.

zen, verhuizingen of uittreksels
donderdag
08.30-14.00 uur vrije inloop
14.00-17.00 uur op afspraak*
vrijdag
08.30-14.00 uur
(vanaf 14.00 uur gesloten)
Om voor de maandag-, dinsdag- of
donderdagmiddag (na 14.00 uur) een
afspraak te maken kunt u bellen met
0297-513111. Als u kiest voor een afspraak voorkomt u dat u lang moet
wachten.

Gemeenteraad
heeft een eigen
website
Sinds 14 september heeft de gemeenteraad van Uithoorn een eigen
website. Op deze website vindt u onder andere informatie over:
-

Nieuws rondom de gemeenteraad;
Agenda’s van raadsvergaderingen;
Wie de gemeenteraadsleden zijn
en wat de gemeenteraad doet.

Op deze wijze hoopt de gemeenteraad overzichtelijk te maken wat de
rol van gemeenteraadsleden is, waar
zij voor staan en hoe u een gemeenteraadslid kunt benaderen. Bent u
geïnteresseerd ga dan naar www.
uithoorn.nl en via de zogenaamde
banner komt u op de raadswebsite.
Mocht u willen meedenken over de
raadswebsite stuur dan een berichtje
naar griffie@uithoorn.nl

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.
middag

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x
koffie/thee).
t/m 2 okt.
Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated.
Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend:
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 (open monumentendag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50
Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en www.galeriefortaandedrecht.nl.
t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan

86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
t/m 22 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86, Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
t/m 30 sept. Expositie ‘360 graden Uithoorn’, De Fotokring Uithoorn bestaat
40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze expositie in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16,
1423 AJ Uithoorn. Openingstijden maandag t/m donderdag 8.3017.00 uur en vrijdagen van 8.30-14.00 uur. Toegang gratis.
24 sept.
Burendagbrunch in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Opgeven via tel.:
567209.
30 sept.
Shantykoor De Turfschippers, 14.30 uur. wijksteunpunt Bilderdijkhof. Zaal open: 14.00 uur. Kosten: € 7,50 (incl. koffie en thee) of
€ 12,50 (incl. koffie, thee en maaltijd). Kaarten te koop in wijksteunpunt. Info: 567209
22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166
24 sept.
Buurtendag, Amstelplein, 13.00-17.00 uur http://buurtbeheer.uithoorn.nl/
25 sept.
Klaas Bakker Pianorecital, pianomuziek en beelden onder de titel “Een reis naar Majorca”, Thamerkerk, start 14.30 uur. Kosten:
€ 12,- Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
30 sept.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,00 p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
30 sept.
Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur.
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com
evenementen vanaf oktober 2011 staan op
www.uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-

den u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Opheffen stopverbod eigen terrein serviceﬂat Thamerhorn. Ter inzage van 17
augustus t/m 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-51311.
- Uitbreiding parkeerverbod in de Stationsstraat ten behoeve van het evenement
Tropical Night op zaterdag 27 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus t/m
28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Voet/Beachvolleybalevenement zondag 21 augustus 2011.
Ter inzage van 17 augustus tot en met 28 september 2011. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inzage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter inzage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297513111.
- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Het Fort 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een berging. Ontvangen 12 september 2011.
- Het Korte Eind 1 HS26, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van het tuinhuis, het vervangen van de berging en het vervangen van het achtergevelkozijn. Ontvangen 14 september 2011.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het vergroten van de winkel. Ontvangen 13 september 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de eerste verdieping. Ontvangen 14 september
2011.
- Kuifmees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Ontvangen 12 september 2011.
- Kuifmees 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 8 september 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100e, aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van een tijdelijke noodlokaal voor een jaar. Ontvangen 13 september
2011.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van het AB-feest op 17 september 2011 van 21.00 tot
01.00 uur.
- Irislaan 34, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 24 oktober 2011.
- tussen Drechtdijk 59 en Het Fort 40, omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een tijdelijke brug. Bezwaar: t/m 25 oktober 2011.
- Boterdijk 170, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 26 oktober 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Nahr Entertainment voor het organiseren van
Buurten bij de Buren op 24 september 2011 van 13.00 tot 17.00 uur. Bezwaar
t/m 1 november 2011
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anthony Fokkerweg 26, omgevingsvergunning voor het vestigen van een bedrijf in aankoop en verkoop van auto’s als nevenactiviteit bij tankstation Eshuis
& Kroezen VOF. Bezwaar: t/m 27 oktober 2011.
- Industrieweg 15, omgevingsvergunning voor het vestigen van een bedrijf in
aankoop en verkoop van auto’s. Bezwaar: t/m 27 oktober 2011

WWW.UITHOORN.NL

Mooi weer en veel bezoekers

Monumentendag in Uithoorn
De landelijke monumentendag is ook dit
jaar in Uithoorn

weer een goed bezocht

evenement geweest. Diverse monumenten
waren te bezoeken en het prachtige weer
zorgde voor heel wat belangstelling.
Bijgaande foto’s geven een klein beeld van
Het Fort aan de Drecht en haar bezoekers.
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Voor particulieren en groepen

Workshop bollenmand
vullen bij kwekerij Koster
Kudelstaart - Nu al gezellig bezig
zijn met het voorjaar, wie wil dat tijdens deze gure dagen nou niet? En
sinds kort kan dat aan De Hoofdweg 152 in Kudelstaart. Kwekerij
C.B. Koster is gespecialiseerd in de
verkoop van vele soorten bloembollen. Uniek is dat er ook workshops
‘bloembollenmand vullen’ worden
georganiseerd. Tuinieren is vooruit
denken, dus om in het voorjaar te
kunnen genieten van bloeiende bollen, is het nu de tijd om ze te planten. Bij C.B. Koster kunnen allerlei
soorten bloembollen gekocht worden, van de bekende narcis, tulp,
krokus, iris of hyacint tot aparte,
maar prachtige andere soorten bollen. Ook worden de populaire amaryllisbollen in diverse soorten en
kleuren te koop aangeboden. Fan
van huisbroei? Vraag dan naar de
speciaal geprepareerde narcissen
en hyacinten. Alle soorten bloembollen zijn verpakt met foto. Ook de
bloeitijd en de hoogte worden vermeld. De kwekerijwinkel is van oktober tot eind december open en iedereen mag vrijblijvend rondneuzen tussen de vele bakken met verschillende soorten. Tijdens de workshops ‘bollenmand vullen’ worden
de deelnemers ontvangen met koffie of thee en wordt als eerste uitleg
gegeven over bloembollen in het algemeen en de kwekerij. Daarna is
het tijd om zelf aan de slag te gaan.
Onder de professionele en enthousiaste leiding van de heer C.B. Koster mag een mand met potgrond en
met verschillende soorten bloem-
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bollen gevuld worden. Deze bloembollen mogen de deelnemers zelf
uitkiezen. Dit gaat laag voor laag,
wat ook wel etagebeplanting genoemd wordt. Alle bakken met bollen zijn duidelijk genummerd, zodat de deelnemers weten in welke
laag ze moeten komen en hoeveel
stuks er nodig zijn. Boven op de bollen komt een aantal viooltjes, zodat
de mand ook nu al leuk is om naar
te kijken. Tussendoor worden tips en
aanwijzingen gegeven. De twee uur
durende workshops worden in de
maanden november en december
gegeven. De workshops kunnen tevens door groepen gevolgd worden,
ook leuk dus als personeelsuitjes en
voor onder andere verenigingen en
vrijgezellenfeestjes. Voor slechts 25
euro per persoon gaan deelnemers
naar huis met een mand met zo’n
130 bollen. Vanaf februari tot en met
mei kun dan genoten worden van
de kleurrijke, zelfgemaakte mand.
C.B. Koster verkoopt ook verschillende bollenmandpakketten, waarmee mensen thuis zelf aan de slag
kunnen gaan. Voor 27,50 euro inclusief verzendkosten binnen Nederland, exclusief bollenmand, wordt
een bloembollenpakket toegestuurd
met een uitgebreide omschrijving
hoe de bollen in de mand geplant
moeten worden. Deze pakketten zijn
ook leuk om te geven als cadeau of
relatiegeschenk. Voor meer informatie of aanmelden voor een workshop kan gebeld worden met C.B.
Koster: 06-28146531, of kijk op de
website www.bollenmand.nl.
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Leuke fotowedstrijd bij
dierenspeciaalzaak van Tol

D-F!NE treedt op bij
‘Buurten bij de buren’
Uithoorn- Soul & Motownkoor
D-F!NE is weer begonnen met
het nieuwe seizoen en treedt 24
september op tijdens ‘Buurten
bij de buren’ op het Amstelplein.
Het koor treedt om 13.30, 14.30 en
15.30 uur steeds 20 minuten op en
zal lekker swingende nummers zingen, zoals ‘lean on me’, ‘never can
say goodbye’ en ‘proud mary’.
Ook voor de rest van het nieuwe
seizoen heeft D-F!NE al veel leuke
plannen. Er staat een workshop met
Margriet Eshuijs op het programma,

Uithoorn – Dierenspeciaalzaak
van Tol heeft dit jaar voor dierendag een leuke foto actie bedacht.
Maak een foto van je huisdier. Nu
gaat het dit jaar nu eens niet om
het mooiste huisdier maar voor de
meest bijzondere, gekke of grappige foto. Het maakt niet uit wat voor
huisdier het is. Het is wel de bedoeling dat de foto afgedrukt wordt
aangeleverd. De laatste inleverdag
is 4 oktober Werelddierendag.
Er is één prijs en dat is een digitale camera. Dus ga allemaal je best
doen en maak een leuke foto van
je huisdier. Je kan de foto inleveren
bij de dierenzaak in winkelcentrum
Amstelplein of Zijdelwaard.

op 24 november treedt het koor op
in Schouwburg Amstelveen tijdens
Storm en er zijn plannen voor een
concert in februari 2012.
D-F!NE heeft nog plaats voor nieuwe leden. Dames tussen de 18 en
45 jaar, die graag op de woensdagavond willen komen meezingen, kunnen zich voor een stemtest
aanmelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van
het koor www.soulkoor.nl. Ook is
het koor te vinden op facebook en
twitter, dus D-F!NE kan je echt niet
gaan missen dit seizoen!

‘Wie weet waar
ons konijntje is?’
Uithoorn - In de buurt van de Herman Gorterhof in Uithoorn wonen Fleur en Jasmijn. Zij hadden
tot maandag het schattige konijntje
zoals de foto laat zien. Maar nu is
hij weg. Het is een jong, lichtbruin
dwergkonijntje. De kinderen hebben met hun vader al overal gezocht, maar kunnen hem niet vinden.
Weet iemand waar het beestje
is? Bel 06-51914891.

Basisschool De Kajuit in het nieuw
Uithoorn - Terwijl alle kinderen
van De Kajuit en het team genoten
van hun welverdiende zomervakantie, werd er binnen in het schoolgebouw hard gewerkt om een aantal
ingrijpende veranderingen aan het
schoolgebouw door te voeren. Veranderingen die ten gunste komen
van alle leerlingen en personeelsleden.
Een van de projecten was de installatie van een modern ventilatiesysteem waardoor er een gezond binnenmilieu is gerealiseerd. De klaslokalen worden nu 24 uur per dag
geventileerd; het CO2 gehalte & de
luchtvochtigheid worden per klas
gemeten en continu op een goed
niveau gehouden. Deze constante ventilatie is onontbeerlijk om gezondheidsklachten te voorkomen en

dat was dan ook de voornaamste
reden om dit ventilatiesysteem aan
te schaffen. Daarnaast zijn er overal energiezuinige tl-armaturen en
nieuwe zonweringen geplaatst. Ook
zijn er diverse ruimtes aangepakt
en verbeterd. De teamleden van De
Kajuit hebben meer ruimte gekregen in de grotere personeelskamer
met nieuwe keuken. Verder zijn er
extra kantoren/spreekkamers bijgebouwd, waardoor er meer gelegenheid is voor één-op-één gesprekken
met ouders en leerlingen en bijlessen. En voor de kleuters was er helemaal een leuke verrassing toen zij
na de zomervakantie hun klas weer
binnenliepen; de kleuterlokalen zijn
namelijk voorzien van een heuse
speelzolder, welke zij meteen met
veel enthousiasme en plezier in gebruik hebben genomen!

Bingo in
Amstelhoek
Amstelhoek - De eerstvolgende bingoavond van de Buurtvereniging Amstelhoek vindt
komende zaterdag 24 september plaats en begint om 20.00
uur; de zaal is open vanaf ca.
19.00 uur.
Er worden weer 10 ronden gespeeld met vele mooie prijzen.
De entree en het eerste kopje
koffie zijn gratis. De buurtvereniging rekent weer op ‘n grote
opkomst, u bent van harte welkom! Tot ziens aanstaande zaterdag aan de Engellaan 3a in
Amstelhoek.

60 jaar Nesser Dames Vereniging
Nes a.d. Amstel - Vrijdag 16 september heeft de Nesser Dames Vereniging haar jubileum gevierd.
In De Hoef bij restaurant De Strooppot werden de dames feestelijk en
toepasselijk onthaald door twee
hofdames van ‘verrassend Jo’ en
konden zij zich opmaken voor een
heerlijk diner met Music a la Carte. Deze muzikale geste werd zeer
goed gebracht en al gauw zongen
de dames uit volle borst mee. Toen
burgemeester Jan van Zanen van
Amstelveen binnenkwam wisten ze
niet wat hun overkwam. Hij kwam
speciaal om getuige van de saamhorigheid en de speciale band onderling te zijn. Hij roemde het bestuur dat toch al zo vele jaren de
club draaiende wist te houden. Speciaal aandacht was er voor het oudste lid, mevrouw ‘tante Bets’ van negenentachtig jaar, die ook al zestig
jaar lid is.

Multimate Uithoorn winnaar
van de Multimate merkprijs
Uithoorn - Multimate Uithoorn is
winnaar van de Multimate merkprijs. Een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste
Multimate bouwmarkt van Nederland. Het team van filiaal Uithoorn
is als beste van ruim 90 bouwmarkten naar voren gekomen voor wat
betreft communicatie en presentatie in en om de bouwmarkt.
Zo wordt er in deze bouwmarkt veel
aandacht besteed aan actiecommunicatie, zodat klanten altijd zien wat
de actuele aanbiedingen zijn. Daarnaast staat Multimate Uithoorn ook
bovenaan als het gaat om klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid.
De titel ‘Beste Multimate bouwmarkt van Nederland’ mag met trots
worden gedragen door het winnen-

Door elke keer weer iets anders op
een clubavond te hebben op informatief-, creatief-, muzikaal- en
filmgebied etc. worden de interesses van de dames hoog gehouden.
Waar andere damesverenigingen op
de fles gingen, bestaat deze vereniging uit bijna 85 leden.
Na van een voortreffelijk maal te
hebben genoten, ging de tent op
zijn kop met het lied ‘Sexbom’ van
de nog oudere Tom Jones. De slipjes en grote onderbroeken vlogen in
het rond en het viel niet mee om de
rust weer terug te laten keren. Maar
na een kopje koffie waren alle dames weer tot bedaren gebracht en
werd er afgesloten met bedankjes
over en weer en kregen ze een blijvende herinnering mee naar huis,
een pennenset met inscriptie 60 jaar
Nesser Dames Vereniging. Een fantastische avond voor zo’n mooi jubileum. Op naar de vijf en zestig!!

de team. In de bouwmarkt is de komende weken de grote prijs die het
team gewonnen heeft te zien. Kom
een kijkje nemen en feest mee!
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Amstelfort neemt deel aan
Vegetarische Restaurantweek
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ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING
REChTswINkEL
de Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel.
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u.
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Uithoorn - Van 3 tot en met 9
oktober aanstaande doen meer
dan 170 restaurants in heel Nederland mee aan de eerste Vegetarische Restaurantweek ter
wereld.

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470.
Dit geldt voor het hele weekend,
feestdagen en voor werkdagen van
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Rob Orlemans en Half Past
Midnight in The Mix
Uithoorn - Dat Bikes ’n Blues en
The Mix gaan voor ‘only the best is
good enough’, wat betreft het boeken van bands, is de afgelopen tijd
wel gebleken. Bekende en minder
bekende namen hebben gestaan op
het podium van The Mix. Alle bands,
hoewel in verschillende vormen, deden in kwaliteit niet voor elkaar onder. Aanstaande zaterdag 24 september organiseert Bikes ’n Blues
wederom in samenwerking met The
Mix ’n spetterend live optreden. En
deze keer hebben ze Rob Orlemans
& Half Past Midnight weten te strikken om het dak eraf te spelen.
De Nederlandse blues-rockformatie
Rob Orlemans & Half Past Midnight
behoort tot de top van het blues en
rockgenre. Het power trio is met
grote regelmaat te vinden op diverse nationale en internationale podia
o.a. in België, Duitsland en USA. De
band krijgt niet alleen keer op keer
lovende kritieken van zowel de Nederlandse als buitenlandse media
maar laat ook het publiek laaiend
enthousiast achter.
Na de in 2003 met lovende kritieken ontvangen cd ‘Live in Chicago’
heeft de band een nieuw meesterwerkje afgeleverd en wel ‘Libertyville’. Deze cd wordt bejubeld door de
pers. Bij een groot aantal radio stations, waaronder Arrow Classic Rock,
staat dit album op airplay list en bij

velen is het zelfs uitgeroepen tot cd
van de maand.
Het album ‘Libertyville’ staat garant
voor prachtige bluesy nummers. Jarenlang heeft Rob Orlemans getoerd met de legendarische Curtis
Knight, die de mentor was van de
eveneens legendarische Jimi Hendrix, en samen hebben ze menig
album opgenomen. Rob Orlemans
is zondermeer het ‘gezicht’ van de
band. Met zijn kenmerkende stijl
wordt hij een van de beste bluesrock gitaristen genoemd. Zijn ietwat doorleefd stemgeluid en enerverend gitaarwerk is ieder optreden
weer een ware happening.
De line up van de band bestaat uit
Piet Tromp op bas, Ernst van Ee (ook
bekend van de bands Highway Chile en Helloise) op drums en Rob Orlemans op gitaar en zang.
Met deze stevige ritmesectie creeert Orlemans een band die vanaf
de eerste minuut vol energie uit de
startblokken schiet en garant staat
voor een spetterend optreden.
Wie houdt van stevige blues-rock én
van het onnavolgbare gitaarspel van
Jimi Hendrix is aanstaande zaterdag
in The Mix duidelijk aan het juiste
adres bij het optreden van Rob Orlemans & Half Past Midnight.
Entree is 5,00 euro en de aanvang is
om 21.30 uur.
The Mix kun je vinden aan de Jan
van Seumerenlaan 1.

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel De Ronde
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen
(in Mariaoord) tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Nostalgische Kwakelse Avonden
De Kwakel - Stichting De Kwakel
Toen & Nu organiseert op vrijdag
30 september en vrijdag 14 oktober
wederom een Nostalgische Kwakelse Avond in dorpshuis De Quakel. Vanwege de grote toeloop in het
verleden is voor twee vrijdagavonden gekozen. Beide avonden hebben overigens hetzelfde programma.
Op een groot scherm zullen nieuwe oude films vertoond worden van
De Kwakel vroeger en een fotopresentatie van oude prenten. Het eerste deel van de avond is de presen-

tatie in handen van Dirk Plasmeijer.
Na de pauze zal een oude bekende
de presentatie doen.
De aanvang is 19.30 uur. De zaal
gaat open om 18.30 uur. De entreeprijs is 5,00 euro per persoon, er zijn
nog enkele kaarten beschikbaar.
Kaarten bestellen en afhalen bij:
Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45,
1424 BB De Kwakel, tel. 0297563335 (18.00-19.00 uur). E-mail:
dipla@kabelfoon.nl of bestellen via
de website: www.de-kwakel.com

Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Hierbij kan mogelijk enige stankhinder optreden. Van deze werkzaamheden zijn de provincie en
de gemeente op de hoogte gesteld.
Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u tijdens kantooruren
hiermee terecht bij S. Vos (tel.
0297-545432). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de shiftleader Neville
(tel. 0297-545533).

Open huis Kwakelse Scouting
De Kwakel - Na bijna 6 maanden
slopen, voorbereiden, bouwen en
afwerken is eindelijk het nieuwe
clubgebouw, genaamd ‘Troephuis’
van de scouting gereed. Het oude
vertrouwde pand welk ruim 60 jaar
dienst heeft gedaan is op 16 april
2011 gesloopt. Het nieuwe ‘Troephuis’ staat op exact dezelfde plek

maar nu alleen dubbel zo groot zodat het pand weer voldoet aan de
eisen van deze tijd. Alle kleine bijgebouwtjes zijn verdwenen en het is
één royaal pand geworden.
Eenieder die wil weten hoe de Kwakelse couts er nu bij zitten, is welkom op zondag 2 oktober tussen
13.30 en 16.30 uur.

Meer dan 170 restaurants hebben
zich inmiddels aangemeld voor de
Vegetarische Restaurantweek, georganiseerd door de Nederlandse
Vegetariërsbond en Vroege Vogels
in samenwerking met Variatie op de
Kaart en Dinnersite. Meer info over
de week is te vinden op de site:

Blaudzun verzorgt soundtrack bij film

Wielerdocu ‘Il Lombardia’
uit op dvd
Regio - Johannes Sigmond, beter bekend als Blaudzun, is naast
artiest ook wielerliefhebber en
met name van de loodzware
en laatste klassieker van het seizoen, de Ronde van Lombardije.
Of zoals de Italianen zeggen: Il
Lombardia. Samen met producent Robert Jan van Noort trok
Johannes van 2006 tot en met
2010 elke herfst naar Noord-Italië om daar de Ronde van Lombardije vast te leggen op camera.
Ze spraken met Nederlandse deelnemers van nu en helden van vroeger, bezochten de legendarische
beklimmingen en proefden de sfeer
onder Italiaanse wielerfans die onder het genot van monumentale
maaltijden en espresso uren langs
de kant staan te wachten om een
glimp van de renners op te vangen.
Johannes tekende voor zowel regie
als voor de soundtrack van de film.
Herfst
Als de lucht zich begint te vullen
met de zware geur van de herfst,
wordt de laatste zware wielerklassieker van het seizoen gereden. De
eerste bladeren vallen en onvermijdelijke regenbuien kondigen zich
aan in het heuvellandschap van
Noord-Italië. Renners én volgers
maken zich op voor het dramatische
slotakkoord van het wielerseizoen.
Pittige beklimmingen, talloze haarspeldbochten en stijgingspercentages tot 17 procent. Een meer dan
waardige afsluiter van het seizoen,
die ook bekend staat als de Ronde
van de Vallende Bladeren.
Al meer dan honderd jaar lang is
de Ronde van Lombardije een wedstrijd die tot de verbeelding spreekt.
Italiaanse wielerhelden als Bartali, Coppi en Moser beklommen
hier het hoogste podium. Maar ook
grootheden als Merckx, Hinault, en
Kelly prijken op de erelijst.

Jo de Roo
De editie van 1962 staat bekend
als de meest zware uitgave van de
koers en werd gewonnen door de
Nederlander Jo de Roo. Nog steeds
trekken ieder jaar Nederlandse
wielrenners naar het Comomeer om
deel uit te maken van de wielertraditie... én om er te winnen.
Tevergeefs dacht De Roo jarenlang dat Michael Boogerd de ronde
zou winnen. Maar volgens de oude
meester is er nu zoveel Nederlands
talent dat het slechts een kwestie
van tijd is dat er weer een Hollander wint. ‘Als het nu niet lukt met die
mannen, dan lukt het nooit niet’, aldus De Roo. De Ronde van Lombardije wordt dit jaar op zaterdag 15
oktober verreden en is live te zien
bij de NOS op Nederland 1. De film
Il Lombardia wordt voorafgaand op
vrijdag 14 oktober om 21.30 uur uitgezonden bij de VPRO op Holland
Doc 24.
Op 23 september wordt Il Lombardia voor het eerst getoond
aan het publiek. De première
vindt plaats tijdens het officiële
programma van het Nederlands
Film Festival in Utrecht.

Tweede Woondag Uithoorn

Kopen of huren?
Verhuizen of verbouwen?
Uithoorn - Op zaterdag 1 oktober aanstaande vindt in Gebouw
‘De Wieger’ voor de 2e keer de
‘Woondag Uithoorn’ plaats.

Onderhoudsstop bij Neville
Uithoorn - Bij Neville Chemical
Europe B.V. in Uithoorn worden
de komende periode onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn nodig om
een goede en veilige werking van
de installaties te kunnen waarborgen.
De onderhoudsactiviteiten vinden
plaats tussen 22 september en 9
oktober a.s. op alle dagen van de
week tussen 7.00 en 23.00 uur. De
installaties gaan gefaseerd open.

In Uithoorn doet Amstelfort mee
aan de week. In dit restaurant kan
iedereen proeven hoe lekker en gevarieerd de vegetarische keuken
kan zijn. Dit is ook nog eens extra
voordelig. Tijdens deze week is het
aanbod: wie een vegetarisch driegangenmenu bestelt, krijgt het vegetarische voorgerecht gratis. Ook
de tafelgenoot krijgt een gratis vegetarisch voorgerecht. De week
wordt ondersteund door bekende
vegetariërs én vleeseters.
Een van die vleeseters is topkok
Pierre Wind. “Ik heb me als kok altijd bovengemiddeld ingezet om de
vegetarische maaltijd meer allure te
geven”, zegt hij. “Ondanks dat ik zelf
geen vegetariër ben. Goed initiatief,
die restaurantweek, want ook vegetariërs hebben recht op culinair genot.”
Zoals Wind, die afwisselend wel of
geen vlees of vis eet, zijn er nog vier
miljoen mensen in Nederland: zij
kiezen een of meerdere dagen per
week voor vegetarisch. Deze groep
wordt steeds groter. Toch laten het

aanbod en de variatie van groentegerechten in veel restaurants nog te
wensen over. Iedere vegetariër kent
de treurige geitenkaassalade, eenzaam onder het kopje ‘vegetarisch’.
Daar brengt de Vegetarische Restaurantweek verandering in. De
meeste deelnemende restaurants
aan deze week zijn niet exclusief
vegetarisch, dus ook de verstokte
vleeseter wordt verleid om kennis te
maken met de vegetarische keuken.
Daarom is ook het voorgerecht van
een tafelgenoot gratis.
Naast Pierre Wind steunen Jort Kelder, Henk Keilman, Janine Abbring
en Menno Bentveld de week. “Smakelijk nieuws!” vindt Kelder, “dat het
vegetarische eten uit het sektarische verdomhoekje van tofu en linzensoep in krakerige idealistenetablissementen wordt getrokken. Als
de Joops, Jonnies en andere sterrenkoks in hippe tenten gaan meedoen, eten we ons naar een betere wereld.”

Dit woonevenement is bedoeld voor
iedereen in Uithoorn en omstreken
die nadenkt over verhuizen of verbouwen. De Woondag vindt tegelijkertijd plaats met de NVM Open
Huizendag. Diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven presenteren de actuele nieuwbouwplannen.
Zeeman Vastgoed heeft uitgebreide
informatie over De Vinckebuurt en
de UBA is wederom aanwezig met
informatie over nieuwe woningen in
Park Krayenhoff.
Veel ondernemers op het gebied
van verhuizen en verbouwen staan
tijdens de Woondag 2011 weer voor
u klaar. Zo is er een keukenleverancier, een sanitairspecialist en een
aannemersbedrijf, maar ook notarissen, verkoopstylisten en interi-

euradviseurs kunt u van alles vragen.
Adviseurs
De Rabobank Uithoorn is met
haar hypotheekadviseurs aanwezig en hoopt dat ook starters langskomen voor een adviesgesprek.
Bij de organiserende makelaars
(EKZ|Makelaars en Koop Lenstra Makelaars) kunt u op de stand
een route aanvragen langs te koop
staande woningen in Uithoorn. Beide makelaars houden die dag van
11.00 tot 15.00 uur namelijk ook een
Open Huizendag.
U bent welkom op de Woondag in
gebouw ‘De Wieger’ aan de Wiegerbruinlaan 8 op zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. Voor de
kleintjes is opvang aanwezig.
Meer informatie over deelnemende
bedrijven en de nieuwbouwprojecten leest u op www.woondag.com.
Dus: Kom naar de Woondag.com!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners
van Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het minimum.
De hoogte van uw inkomen, of het eigen vermo-

openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

Welke kostenposten vallen onder
deze regeling
In onderstaande lijst vindt u een aantal bijzondere kostenposten. Dit zijn slechts een aan-

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gen (eigen huis, spaargelden, caravan, boot,
etc.) waarover u beschikt, is wel van invloed.
Als u een inkomen op minimumniveau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan iemand met
een wat hoger inkomen. Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt
betalen, kunt u wellicht aanspraak maken op
de bijzondere bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering
of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht
te boven gaan. De kosten moeten te maken
hebben met uw persoonlijke omstandigheden:
beoordeling vindt plaats op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag
vóór de uitgave doet. Daarmee voorkomt u
financiële problemen.

eigen bijdrage Wmo-voorzieningen
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn heeft besloten
om met ingang van 1 september 2011 voor alle
nieuwe Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage
op te leggen. Deze eigen bijdrage zal in rekening worden gebracht voor de volgende soorten voorzieningen:
huishoudelijke verzorging,
gespecialiseerde begeleiding,
woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen (met uitzondering
van het collectief vervoer/Regiotaxi).
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk
van een aantal factoren, namelijk:
het (gezamenlijk) verzamelinkomen,
de huurprijs dan wel de kostprijs die het
Samenwerkingsverband aan de leverancier
van de voorziening heeft betaald.
De eigen bijdrage wordt berekend, vastgesteld
en geïnd door het Centraal Administratie Kan-

toor (CAK). Men betaalt nooit meer dan de door
het CAK vastgestelde maximale periodebijdrage. Het CAK zorgt ervoor dat bij de inning van
de eigen bijdrage rekening wordt gehouden met
de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg en andere
Wmo-voorzieningen. Voor een indicatieve
berekening van de maximale periodebijdrage
is op de website van het CAK www.hetcak.nl
een rekenmodule beschikbaar.
Ook voor alle Wmo-voorzieningen die voor
1 september 2011 zijn toegekend gaat een
eigen bijdrage gelden. Alle gebruikers van deze
Wmo-voorzieningen worden schriftelijk benaderd en ondermeer op de hoogte gesteld vanaf
wanneer de eigen bijdrage ingaat.
Heeft u vragen over de invoering van de eigen
bijdrage? Neem dan contact op met het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg. De gegevens vindt u
links op deze pagina.

tal voorbeelden. Of uw kosten in aanmerking
komen, kunt u het beste bespreken met een
medewerker van het cluster Werk en Inkomen.
bril (plus glazen), contactlenzen;
bevallingskosten, kosten van kraamdagen
die voor eigen rekening blijven;
dieetproducten (als de normale kosten van
voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
kosten gehandicaptenparkeerkaart;
extra waskosten van kleding en beddengoed door ziekte of handicap;
gebit, tandprothese, orthodontie behandeling(en), kroon of brug (als de zorgverzekeraar maar een deel vergoedt);
een gehoorapparaat (plus batterijen);
kinderopvang, oppas- of crèchekosten in
verband met scholing of werk;
orthopedische schoenen, steunzolen;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis,
de gevangenis etc. te bezoeken;
ouderbijdrage en kosten schoolreisje (kinderen op de middelbare school);
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen huurtoeslag wordt verstrekt.

Bereikbaarheid
afdeling inburgering
De afdeling inburgering is elke werkdag
van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Wilt u liever langskomen? Dit kan op
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
in het gemeentehuis van Uithoorn.

gebruik spreekuren diverse loketten

Het cluster Werk & Inkomen kunt u elke werkdag bereiken. Wij merken echter dat buiten
de spreekuren andere balies (zoals de receptie, burgerzaken en het Loket WWZ) van de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn steeds
vaker worden gebruikt door cliënten van
Werk & Inkomen.
De belangrijkste regels voor u op een rij:
1. Producten en diensten van Werk & Inkomen kunt u aanvragen tijdens het telefonisch of inloopspreekuur.
2. Formulieren kunt u inleveren tijdens de
inloopspreekuren of in de donkergrijze
brievenbus in de hal van het gemeente-

huis (direct links bij de schuifdeur) van
Uithoorn of de algemene brievenbus
aan de buitenkant van het gemeentehuis
Aalsmeer inleveren (recht van de draaideur)*.
3. Kopietjes kunt u maken in de supermarkt
of een consulent kan dit doen tijdens het
inloopspreekuur.

* Let op: de groene ton die in de hal staat van het
gemeentehuis Aalsmeer is er niet meer. U kunt uw
rechtmatigheidsformulier of andere formulieren
voortaan in de algemene brievenbus aan de buitenkant van het gemeentehuis inleveren.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Brommobiel: ‘Dit mag wel!!’
Regio - In uw artikel over zgn. scooter-autootjes (de juiste naam is brommobiel) slaat
u de plank volledig mis! Voor de bestuurder
van een brommobiel gelden de regels voor
motorvoertuigen. Dit betekent dat de andere
weggebruikers de brommobiel als auto moeten beschouwen. Een brommobiel heeft een
maximaal toegelaten snelheid van 45 km per
uur. Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Een brommobiel mag dus wel degelijk op de Provincialeweg rijden, sterker nog, hij mag niet eens
op het fietspad komen! Alleen de smalle (max.
110cm brede) zgn. Canta’s mogen op het fietspad
rijden (zelfs op de stoep), maar deze voertuigen
vallen onder de afwijkende regels voor gehandicaptenvoertuigen. Dat het niet altijd prettig is om
achter zo’n autootje te rijden kan ik me voorstellen, maar de regels zijn nu eenmaal niet anders.
Deze autootjes inhalen over de doorgetrokken
streep is dus (helaas) een overtreding. De wegen
waar brommobielen niet mogen rijden zijn (als zo-

danig met borden aangegeven) snelwegen, autowegen en wegen gesloten voor langzaam verkeer
(zoals landbouwtractoren).
Dit zegt de wet over brommobielen:
Brommobiel
Een brommobiel lijkt op een kleine personenauto.
De brommobiel moet voldoen aan de technische
eisen die staan beschreven in de Regeling Voertuigen. Een kenteken is verplicht.
Verder gelden de volgende regels:
Sinds 1 maart 2010 is naast het huidige theorieexamen voor de bromfiets ook het aparte praktijkexamen voor de brommobiel verplicht.
De minimum leeftijd voor bestuurders is 16 jaar.
Het dragen van een gordel is verplicht. Zijn er
geen gordels aanwezig en is het een open model,
dan is een goedgekeurde helm verplicht.
Rijden op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer is verboden. Deze laatste wegen zijn te herkennen aan
een rond wit verkeersbord met rode rand, waarin
in het zwart de symbolen voor trekker, bromfiets
en fiets zijn afgebeeld.
De maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom is 45 km/uur, tenzij ter plaatse een
lagere maximumsnelheid geldt.
De brommobiel moet op de rijbaan rijden. Rijden
op het fietspad is verboden. Parkeren op de stoep
is verboden. De brommobiel moet, net als auto’s,
worden geparkeerd op de rijbaan of een parkeerplaats. Op de achterkant van het voertuig moet
een rond wit bord met rode rand zijn bevestigd
waarin met zwarte letters het getal 45 is aangegeven. De brommobiel moet verzekerd zijn.
Hans Walta, Uithoorn

Galerie ‘t Fort
We hebben kennisgenomen van het artikel in
de Nieuwe Meerbode over de Galerie Fort aan
de Drecht. Graag willen wij als achtergrondinformatie de volgende annotatie aan jullie
verstrekken. De gemeente voelt geen behoefte om iets te publiceren hierover, maar vindt
deze annotatie voor jullie van belang als achtergrond.
Inleiding
Afgelopen weken is een aantal artikelen verschenen in de diverse media over Galerie Fort aan de
Drecht. Gemeente heeft geen behoefte om te reageren om de diverse meningsuitingen. Indien er bij
de media wel behoefte is om aandacht te besteden
aan dit onderwerp, achten wij de bijgesloten achtergrondinformatie van belang.
Geschiedenis
In het Raadbesluit van 15-07-1999 staat dat de gemeente “… oorspronkelijk geraamde huurinkomsten voor stichting CREA en stichting De Olievaar
gedurende een periode van tien jaar garanderen.”
In een verslag van het overleg tussen de galerie
(voormalig De Olievaar) van 07-01-2000 wordt dit
nogmaals bevestigd.
In een overleg op 06-07-2009 met wethouder
Oudshoorn is gezegd dat 2010 het laatste subsidiejaar is met daarbij een toezegging voor 2011
(het afbouwjaar). Deze afspraak is bevestigd in
een brief op 30 december 2010: “Vanwege de verhuizing van de galerie (Stichting De Olievaar) naar

het Fort aan de Drecht is u als tegemoetkoming
(als aanloopperiode) een 10-jarig subsidiebijdrage
huur- en energiekosten toegekend (besluit 1999).
Ingangsdatum huurcontract was 1 oktober 2000.
Deze subsidie loopt conform dit besluit 31 december 2010 af. In dit bestuurlijk overleg is de bestuurlijke toezegging gedaan de subsidie huur en energie 2010 en 2011 te continueren. In de subsidiebrief van 30 december 2010 is nogmaals expliciet
aangegeven dat de huur- en energiesubsidie met
ingang van 31-12-2011 definitief stopt. “Met deze
beschikking wordt u eenmalige subsidiebijdrage
verleend van 20.700,00 euro betreffende de huur
(17.000 euro) en energie (3.700 euro). Deze eenmalige verlenging impliceert dat de huur en energiesubsidie per 31 december definitief worden beeindigd”
Eindperspectief
Op 16-05-2011 heeft wethouder Verheijen aan het
bestuur het aanbod gedaan dat zij een verzoek
mogen indienen voor externe ondersteuning zoals bij CREA, indien er een duidelijk eindperspectief is. Als dit leidt tot een levensvatbaar plan is
een overbrugging, zoals bij CREA, tot uiterlijk 0101-2014 bespreekbaar. De Galerie heeft op 14 juli
2011 per brief laten weten er niet in te slagen een
levensvatbare meerjarenbegroting (plan van aanpak) met de benodigde extra inkomsten (of minder
uitgaven) te realiseren.
Gemeente Uithoorn, Team Communicatie
Mabelle Koot

De Groenen en verkeersveiligheid
Uithoorn - Ja hoor, daar zijn ze weer de
Groenen. Altijd met dat vingertje wijzen naar
een ander (daarbij wijzen er 3 naar zichzelf)
en roepen om maatregelen. Het is toch algemeen bekend dat de ouders van kinderen

er bij de scholen een puinhoop van maken
en bewoners het hardste rijden in hun eigen
wijk!! Begin daar eens mee!
W.G. Valentijn, Bijvoet 44, Uithoorn

Een vreemde vogel gesignaleerd!
Hieronder een foto van een zeer bijzondere vogel,
althans als je niet in Australië woont. De Kookaburra, of ook wel Lachvogel genoemd, is namelijk

inheems in Tasmanië, Nieuw Zeeland en Australië
en Uithoorn hoort niet tot zijn leefgebied. Hij is afgelopen week 2 maal in onze tuin aan de Thamerlaan 2 gespot, meldt de familie Van der Does, tot
grote hilariteit van de kinderen.
Hij ziet er namelijk erg grappig uit. “Hij loopt als
een papegaai, maar in afmeting is het meer een
grote eend”, vertelde Geneviève opgewonden aan
haar vader. “Hij lacht als een mens.” Toen we hem
zagen wisten we niet wat het was en hebben we
hem vogelvoer aangeboden, nu we weten wat het
is blijkt dat het een vleeseter is. Er lagen zondagochtend ook 2 opgepeuzelde rivierkreeftjes in onze tuin. Daarom vermoeden wij dat hij nog in de
buurt is.
Volgens een bevriende vogelkenner is de Kookaburra ontsnapt en zal hij het niet lang volhouden
in ons druilerige klimaat. Daarop heeft de familie
Van der Does de dierenbescherming ingelicht en
zij laten weten dat ze het dier graag willen helpen.
Dus als iemand deze vreemde vogel opnieuw spot,
bel dan alstublieft de dierenbescherming.
Marco van der Does
Uithoorn

Natuur
dichtbij
huis

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

De Amerikaanse Rivierkreeft
Stel, je hebt een prachtig aquarium met schitterende
waterplanten en de mooiste tropische vissen. Je geniet van de exotische kleurenpracht en je slaagt er
in, met met veel kennis van zaken, je aquarium zo
in stand te houden. Toch wil je wel eens wat anders,
een nieuwe uitdaging, en je ziet bij de dierenwinkel een paar exotische soorten kreeften. Je koopt er
een paar en zet ze uit in de bak thuis. Het zijn Amerikaanse Rivierkreeften, om precies te zijn de Rode
of de Geknobbelde. Fraaie beesten, die - als je ze
een beetje pest - de vervaarlijke, grote scharen wijd
uit zetten om te dreigen, maar je zorgt ervoor dat ze
geen vinger te pakken krijgen.
Na een paar dagen echter begint je aquarium wat
leeg te worden, planten verdwijnen en nu en dan
ook een visje. Het duurt niet lang of je krijgt in de
gaten dat de kreeften de grote boosdoeners zijn, zij
vernielen je bak, waar je zo zuinig op bent. Wat doe
je in zo’n geval? Je kiepert ze de Kerkvaart in. De dierenwinkel zal ze niet terug nemen en als die in de
gaten krijgt dat de handel stagneert, dumpt die ook
de resterende kreeften in een Utrechtse gracht. Een
nieuwe populatie exoten in ons land is geboren.
Zo ongeveer is in de vorige eeuw deze exoot ons
land binnengekomen. Met niet zulke leuke gevolgen: veel poldersloten, die vroeger begroeid waren, zijn kaal en hebben bijna geen waterplanten
meer. Veel vissenbroed (eitjes dus) wordt opgegeten en dat heeft tot gevolg dat er minder vis van een
bepaalde soort voorkomt. Dat heeft weer gevolgen
voor de andere dieren in die sloot, hele voedselketens raken in de war. De kreeften zorgen voor vertroebeling van het water waardoor het doorzicht
minder wordt. Er kan minder licht de bodem bereiken waardoor waterplanten minder zuurstof maken. Broodvissers, voor zover ze er nog zijn, maar
vooral sportvissers hebben aan de bel getrokken
om de instanties te alarmeren. Zo heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met de Hengelsportverenging Wilnis in 2008 een onderzoek laten verrichten in Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden. Gedurende 21 dagen werden
in genoemde polders 23 van kunststof gemaakte kreeftenfuiken uitgezet, hierin werden plm. 1300
kreeften gevangen. In de buurt van Gouda heeft een

beroepsvisser met zelfontworpen kreeftenkooien
712 kilo kreeften gevangen, dat komt overeen met
plm. 17.800 kreeften. Dat was toen, enkele jaren terug, gemiddeld 1-3 kreeften per vierkante meter. Je
mag er rustig van uitgaan dat de cijfers nu veel hoger liggen. De indringers hebben er ook voor gezorgd dat de Europese Kreeften, die hier normaal
horen, bijna verdwenen zijn. Dat is o.a. een gevolg van de kreeftenpest. De Amerikaanse indringers dragen deze dodelijke schimmelziekte met zich
mee, zij kunnen er wel tegen maar onze Europeanen niet.
Een oplossing voor deze invasie zou zijn ze commercieel te vangen, zodat we in de restaurants geen
Chinese, maar Amerikaanse kreeftenstaartjes kunnen eten. Kreeftenstaartjes uit Demmerik smaken
net zo lekker. Wie duikt in dat gat in de markt van regionale producten?
Een paar weken geleden stond in deze krant een foto van kinderen die kreeften hadden gevangen en
ze weer terug hadden gezet. Opvoedkundig gezien
heel begrijpelijk, terugzetten wat je vangt. Echter, gelet op de plaag, hadden de ouders de kreeften beter op de barbecue kunnen leggen. Op de website
van HSV Wilnis kunt u meer informatie over de kreeften lezen. Zie www.hsvwilnis.nl
Gerrit hiemstra
iVN de ronde Venen & uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Vier verkoopstylistes aan het
werk voor EKZ makelaars
Uithoorn - Woningen verkopen
tegenwoordig niet zo makkelijk
als voorheen. Het is daarom belangrijk om met een goed gestylde en verzorgde woning de woningmarkt op te gaan.
Mensen die een andere woning zoeken beginnen hun zoektocht vaak
op internet. Het begint al met de foto’s op Funda. Als de foto’s niet aanspreken klikt men al snel verder en
wordt de kans kleiner dat de woning
snel verkocht wordt. Ook bij bezichtigingen en de NVM Open Huizen
Dag is goede styling heel belangrijk:
de eerste indruk telt!
EKZ Makelaars heeft een verkoopstyling-advies in haar dienstenpakket. Een styliste komt op afspraak langs voor een consult van
een uur, waarbij de woning van alle kanten wordt bekeken. Tijdens
het bezoek worden tips en adviezen
gegeven om de woning in optimale staat te presenteren. EKZ Makelaars werkt met vier gediplomeerde
verkoopstylistes.
Op de Woondag kunt u persoonlijk kennismaken met de stylistes
en uitleg krijgen over wat zij voor

u kunnen betekenen. De Woondag
is op 1 oktober van 10.00-16.00 uur
in gebouw De Wieger aan de Wie-

Van l naar r.: Geraldine Bontekoe (Geraldine Bontekoe Verkoopstyling,
www.bontekoeverkoopstyling.nl),, Marjolein Buis (Marjolein Buis Interieurstyling, www.marjolein-interieurstyling.nl) Pauline Leen (Pauline Leen Woon & Verkoopstyling, www.paulineleen.nl) José Hagedoorn (Stijlkracht, www.stijlkracht.nl)

Gevleugeld jubileum voor TCM
Mijdrecht - Vorige maand kon Laura Eekels terugkijken op 12 1/2 jaar
succesvol ondernemerschap.

gerbruinlaan 8 in Uithoorn, kijk op
www.woondag.com voor meer informatie.

In 1999 besloot zij zelfstandig haar
visie op computeronderricht te gaan
uitdragen door het aanbieden van

maatwerk computertrainingen voor
de zakelijke markt en voor particulieren. Nu, met haar bronzen jubileum net achter de rug kan zij
constateren dat het een goede keuze was om in het “gat in de markt”
te springen van individuele trainingen en begeleiding op de werkplek.
Laura is met haar roze bedrijfskleuren en haar roze autootje ( en zelfs
roze motor) een bekende verschijning in de Ronde Venen en ver daar
buiten. Vooral het koffertje achterop levert veel “duimen” en vrolijke
blikken op.
Hans Kranenburg (van Mijdrechts
Schadenet) heeft de finish touch
geleverd en er een gevleugelde bolide van gemaakt, zodat Training
Centrum Mijdrecht ook de volgende 12 1/2 jaar weer vliegensvlug ter
plaatse zal zijn.
Uit handen van Hans Kranenburg
neemt Laura Eekels de sleutels
weer in ontvangst.

2e katern
Drie op rij voor Legmeervogels
Uithoorn - Voor de derde keer op
rij is Legmeervogels aan de goede kant van de score gebleven.
Na Olympia Haarlem en HBC is nu
Sporting Martinus puntloos gebleven in het duel tegen Legmeervogels. Met de komst in de zaterdagselectie van een drie tal spelers,
welke vorig seizoen nog deel uit
maakte van de zondagselectie van
Legmeervogels, een positieve injectie ontvangen. Met de komst van dit
drie tal zijn ook de andere spelers
beter gaan voetballen met als voorlopig resultaat dat Legmeervogels
aan de leiding gaat in de 4e klasse. Deze koppositie moet nog wel
gedeeld worden met Hoofddorp en
Buitenveldert.
In het duel tegen Sporting Martinus komt Legmeervogels al in de
3 minuut aan de leiding. Een hoekschop wil de Martinus doelman uit
de lucht pakken. Helaas voor Martinus verliest hij de bal uit zijn handen en is Melvin Gids er als de kippen bij om de bal tegen het nylon
te schieten 0-1. Vorig seizoen kwam
Legmeervogels tegen de zelfde club
al snel op een 1-0 achterstand. Dan

hoop je niet dat deze keer de thuis
club er met de zege van door weet
te gaan. Deze keer is daar geen
spraken van Legmeervogels, is gewoon beter als de gastheren. Deze gastheren mogen dan wat meer
balbezit hebben als de Vogels maar
zij doen dar vervolgens dan erg weinig mee. Legmeervogels doelman
Piet Persoon kan dan ook terug kijken op een wel heel rustige middag.
Legmeervogels beschikt op dit moment over een 2-tal backs die regelmatig snel, met de bal aan hun voeten de achterlijn weten te halen bij
het doel van de tegenpartij. Helaas
hebben zij dan zoveel kruit verschoten dat het afleveren van een juiste
voorzet er niet in zit. Als deze backs
dan zo ver zijn opgedrongen dan
wordt het wel oppassen voor een
counter van de tegenpartij. Immers,
hun positie in de achterhoede wordt
nog te weinig overgenomen waardoor er wel erg veel ruimte achter
in ontstaat. Gelukkig weet Sporting Martinus geen gebruik te maken van deze geboden ruimte. Gedurende de eerste vijfenveertig minuten is deze wedstrijd het aankijken meer dan waard. Jammer si het

Eerste thuiswedstrijd
Space Shuttle succesvol
Uithoorn - Afgelopen zaterdag speelde Badmintonvereniging
Space Shuttle de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Dit
jaar wordt de eer verdedigt door
twee teams: het herenteam in de
derde klasse en het jeugdteam in
de U15. De heren, vertegenwoordigd door Alexander Popma, Edwin
Schootemeijer, Henny Sahetapy en
Mathe Jonkergouw, hadden weinig
moeite met hun eerste tegenstander, de Vliegende Shuttle uit Hoofddorp. Afgezien van de singles van
Henny en Edwin, die beiden drie
sets nodig hadden om de partijen
op hun naam te schrijven, werden
alle partijen in twee sets gewonnen.
De heren beginnen hun seizoen
dus goed met een 8-0 overwinning!
Het jeudteam , bestaande uit Vincent van Sluis, Wouter Tas, Joeri van

Diemen, Max Vink, Susan Blaauw,
Juna Somers en Lotte Vork, kwam
niet voor de eerste keer in actie, zij
speelden vorige week al een vervroegde wedstrijd tegen Huizen
die ze jammer genoeg verloren met
5-3. Afgelopen zaterdag speelden

Opendag Qui Vive hockey
een zeer groot succes
De Kwakel - Afgelopen zondag organiseerde hockeyvereniging Qui Vive voor de tweede keer dit jaar een
kennismakingsdag voor nieuwe leden. En voor het eerst konden ook
de kinderen van 4 en 5 jaar zich aanmelden om deel te nemen aan een
nieuw programma voor deze categorie dat binnen Qui Vive de naam
de Stokstaartjes heeft gekregen. Ondanks het slechte weer was de belangstelling overweldigend. Ruim
75 kinderen namen deel aan de clinic waarvan 35 zich door hun ouders
meteen lieten inschrijven als nieuw
lid en daarnaast gaan enkelen eerst
nog meedoen met een paar trainingen.
Spelen
Jongens en meisjes vanaf 4 jaar konden spelenderwijs kennis maken met
de hockeysport. Onder leiding van
ervaren trainers en begeleiders maar
ook spelers en speelsters uit de junioren werden er spelletjes gespeeld
waarbij de eerste beginselen van het
hockey werden uitgelegd en geoefend. Tijdens deze clinic was er voor
de Voorzitter en de vertegenwoordigers van het bestuur van de jongste jeugd de gelegenheid om iedereen te informeren over Qui Vive, de
trainingen, de wedstrijden, het tenue
en over veel meer leuke hockeyzaken. Ter afsluiting kon iedereen nog
kijken naar een wedstrijd maar voor
vele kinderen was het springkussen
toch nog net iets interessanter.

Belangstelling
Erg veel belangstelling was er voor
deelname aan het Stokstaartjes
waarvoor zich in totaal 12 kinderen
hebben aangemeld. Het nieuwe programma voor de 4/5 jarigen is gebaseerd op het initiatief van de KNHB
om deze kinderen te voorzien van
een breed bewegingsaanbod. De
hockeybond biedt daarom Funkey
(waarbij FUN in goed leren bewegen de KEY is) als pakket aan voor
een nieuwe categorie G. Deze nieuwe groep 4/5-jarigen is toegevoegd
aan de reeds bestaande categorieën
binnen de hockeysport. Zij leren op
een leuke en veilige manier omgaan
met sportief bewegen. Het doel van
Funkey is hockey toegankelijk maken voor alle groepen in de samenleving. De KNHB draagt de missie uit
dat tijdens de Olympische Spelen in
2016 ieder kind in Nederland weet
wat hockey is.

De 2e helft is een afspiegeling van
de eerste helft. Sporting Martinus
wat meer aan de bal en doet er ook
in de tweede 45 minuten heel weinig mee en Legmeervogels dat zo
nu en dan de sterren van de hemel
speelt om even later weer terug te
vallen naar een bedenkelijk niveau.
10 minuten voor het eindsignaal
komt Legmeervogels zelfs op een
keurige 0-3 voorsprong. Wat Sporting Martinus uiteindelijk toch lukt,
is om de eer te redden. De eindstand is dan ook 1-3.
Aanstaande zaterdag speelt de
koploper Legmeervogels thuis tegen het altijd verrassend spelend
ABN AMRO. Aanvang van dit duel
is 14.00 uur.
ze tegen Almere en deze wedstrijd
was gelukkig al een stuk spannender. Door het winnen van twee damessingles, een damesdubbel en
een herensingle wisten ze er een
mooi gelijkspel uit te slepen. Het
is bijzonder leuk om te zien hoe
de jeugd onder leiding van trainer
Hans de Frêtes erop vooruit is gegaan.
De volgende thuiswedstrijd is op
zondag 2 oktober, 13.00 uur in de
Scheg. Toeschouwers zijn natuurlijk
van harte welkom!

Zondag
Stokstaartjes trainingen zijn altijd op
zondagochtend van 9.30 tot 10.30 en
worden gegeven in 2 blokken; 1 blok
van 8 lessen start zondag a.s. en nog
een blok van 8 lessen in het voorjaar.
Kinderen kunnen zich nog steeds
aanmelden. De opzet van de trainingen is kinderen met plezier te laten
bewegen en spelenderwijs balvaardigheid te trainen. Zij komen in aanraking met een variëteit aan grondvormen van bewegen, die aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van deze leeftijdscategorie. Uiteraard wordt er gehockeyd, maar
ook andere balsporten en -spelletjes
zullen aan bod komen. Voor degenen
die (nog) geen eigen stick hebben
geeft Qui Vive tijdens de trainingen
een stick te leen. Plezier staat op de
1e plaats bij de Stokstaartjes. Omdat
de concentratieboog van deze groep
nog niet zo groot is, duren de trainingen 50 minuten, en wordt elke training afgesloten met gezamenlijk limonade drinken. Na de Stokstaartjesgroep kunnen kinderen vanaf 6
jaar doorstromen naar de Benjamins
bij Qui Vive.

Streekderby HSV 1 – KDO 1
Regio - Afgelopen zondag 18 september was het druk langs de lijn
aan de Schattekerkerweg in De
Hoef. De reden? Alle handbalteams
speelden thuis en het 1e had er deze wedstrijd een heuse mascotte bij.
in de vorm van Tesse Bouwmeester,
handbalster bij de E-jeugd bij HSV.
Aan Tesse de eer om mee te lopen
met dames 1, te begroeten en te
helpen met tossen en de stand bijhouden langs de lijn. Helaas zat het

weer niet mee en moest de wedstrijd zelfs gestaakt worden vanwege het onweer. Maar Tesse hobbelde vrolijk mee ( zie foto ) De wedstrijd werd in de 2e helft gestaakt
vanwege onweer, toen dat over was
werd er weer verder gespeeld midden in de zware hoosbuien. Als je
nog niet nat was, dan werd je het nu
zeker. Leuke wedstrijd ook voor alle supporters ( van de Hoef en De
Kwakel ) die zonder paraplu ook in

de kantine de wedstrijd goed konden zien.
Ruststand was 12-3 voor KDO en
eindstand 23-8 in het voordeel van
KDO. Volgende week uit tegen
Westsite, nieuwe ronde nieuwe kansen. Dank je wel voor je hulp Tesse, de meiden hadden het erg nodig.
Volgende thuiswedstrijd voor dames 1 is op 2 oktober tegen VOS om
13.15 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Legmeervogels verliest duel
Uithoorn - De tweede uitwedstrijd
in het nog prille seizoen heeft voor
Legmeervogels niet het gewenste resultaat, een overwinning op
OSM’75, opgeleverd. Dat het geen
overwinning is geworden heeft de
ploeg eigenlijk geheel aan zichzelf te wijten. Dat het na 15 minuten spelen nog maar slechts 1-0
staat voor de thuisclub mag een mirakel genoemd worden. Het duel is
geen minuut oud of er wordt uitverdedigd op een manier die je tegenwoordig alleen nog maar ziet op het
niveau van FC Twente. Dat de speler
van OSM’75 er dan niets mee doet,
mede door het feit dat Patrick Brouwer het hem nog al lastig maakte, is
dan weer een geluk bij een ongeluk.
Deze blunder zou eigenlijk al een
voorteken kunnen zijn geweest voor
het vertoonde spel van Legmeervogels deze eerst helft. Het ontbreekt de ploeg gewoon aan vechtlust en misschien wel aan een stukje zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen wordt in de15e minuut zwaar
op de proef gesteld als een diepe
bal de naar rechts uitgeweken spits
van OSM’75 bereik. Deze stuurt vervolgens een Legmeervogels verdediger het bos in en is het voor deze spits kinderlijk eenvoudig om van
dicht bij de 1-0 aan te laten tekenen.
2 minuten later krijgt de thuisclub
een strafschop toegekend. Gelukkig
is Patrick Brouwer wel bij de les en
weet hij deze strafschop uit zijn doel
te ranselen. Dan denk je en hoop je
dat Legmeervogels wakker is geschud na zo veel geschutter.Niets is
minder waard Legmeervogels blijft
op een bedenkelijk niveau presteren. Zo nu en dan wordt er dan wel
een speldenprikje mee is het niet,
uitgedeeld maar verder als een 4-tal
hoekschoppen komt Legmeervogels
niet. Bij deze hoekschoppen ontstaan er dan wel wat mogelijkheden

maar Legmeervogels verzuimd om
deze mogelijkheden doeltreffend af
te ronden. Legmeervogels heeft dan
het geluk dat OSM’75 slordig met
de geboden mogelijkheden omgaat
waardoor het bij de rust slecht 1-0 is
voor de thuisclub
Tweede helft
De tweede helft laat een geheel ander Legmeervogels zien. Er is in de
rust niet gewisseld, anders zou het
daar nog mogelijk aan hebben kunnen liggen. Nee, dezelfde 11 spelers
die bij aanvang van de rust het veld
af zijn gestapt staan ook in de 2e
helft gewoon in het veld. Nu zien de
toeschouwers weer een goed spelende Legmeervogels dat voor zijn
kansen vecht met als resultaat dat
de thuisclub er gewoon niet meer
aan te pas komt. De mogelijkheden voor Legmeervogels om naast
OSM’75 te komen stapelen zich dan
ook op en in de 63ste minuut is het
dan eindelijk raak. Rowan Hoogenboom weet zijn tegenstander te
passeren, speelt de bal naar de vrijstaande Jordy de Groot die vervolgens de bal pan klaar legt voor de
in komende Stefan van Grieken.
Op diens inzet is de doelman van
OSM’75 kansloos de bal verdwijnt
snoei hardt achter de verbouwereerde doelman tegen het nylon en
staat Legmeervogels, helemaal verdient op gelijke hoogte 1-1. Dan is
OSM’75 duidelijk aangeslagen en
krijgt Legmeervogels de ene na de
andere mogelijkheid om op voorsprong te komen. Maar telkens is
er wel een speler die zijn doelman
te hulp schiet als deze al is gepasseerd. Op deze manier wordt de bal
diverse keren van de doellijn gehaald. Zelden weet de thuisclub de
middenlijn nog over te steken. In de
80ste minuut is het dan weer een
keer gelukt om op d helft van Leg-

meervogels te komen. Deze keer leverde dit dan gelijk een hoekschop
op. Uit deze hoekschop weet de
thuisclub zeer verrassend dan ook
nog te score ook. Een zwak schot
op doel wordt nog even aangeraakt
door een been van een verdediger
om vervolgens achter de kansloze
Patrick Brouwer in het doel te verdwijnen. Dan is de tijd te kort voor
de Vogels om nog langszij te komen
en mag je gelet op het vertoonde
spel van Legmeervogels in de tweede helft spreken van een ‘’gestolen’’
overwinning van de thuisclub. Dan
rest alleen nog de vraag;”Wat is de
reden dat Legmeervogels er in de
eerste 45 minuten totaal niets, maar
dan ook helemaal niets van bakte.
Zondag.
Aanstaande zondag komt De Bilt
naar Legmeervogels. Geen onbekende tegenstander voor Legmeervogels. Het is te hopen voor de toeschouwers van Legmeervogels dat
het elftal er meer van bakt als afgelopen zondag tegen OSM’75 en dan
hebben wij het over het vertoonde
spel in de eerste 45 minuten. Beseft
de ploeg niet dat je van af de eerste
minuut er voor zal moeten om als
winnaar van het veld te stappen dan
jaag je de eigen aanhangers weg en
heeft De Bilt een makkie aan de Vogels.. Het duel Legmeervogels – De
Bilt begint om 14.00 uur. Opstelling
Legmeervogels: Patrick Brouwer,
Dennis Rijnbeek (85 Sebastiaan van
Dijke), Rigi Graanoogst (79,Perry
Schoenaker), Roy v.d.Roest,Patrick
v.d.Akker, Immanuelson Duku, Stefan van Pierre, Jordy de Groot, Rowan Hoogenboom (79,Mels Bos),
Laurens v.d.Greft.
Doelpunt: Stefan van Grieken.
Geel: Patrick Brouwer en
Immanuelson Duku.

KDO 2 in sensationeel duel in
slotfase langs Buitenveldert

SV Amstelland Uithoorn start
schaatsseizoen met jeugd
Uithoorn - De herfst is duidelijk
begonnen en dus is de start van het
nieuwe schaatsseizoen naderbij.
Speciaal om de jeugd kennis te laten maken met het schaatsen organiseert SV Amstelland een zomeren een wintertraining. Voordat het
echte werk op het ijs begint, wordt
op zaterdag 1 oktober een training
in het Amsterdamse Bos gehouden. De trainers zullen hierbij aandacht besteden aan de techniek van
het schaatsen, wat van pas zal komen op het ijs. De week erna kun-

wel dat er nog te veel wisselingen
zitten in het spel van Legmeervogels. Het ene momnet lik je, je vingers er bij af bij het vertoonde spel
en even later is het weer, onbegrijpelijk maar waar een flink stuk minder. Nog voor de rust komt Legmeervogels op een 0-2 voorsprong.
In de 44ste minuut krijgt Legmeervogels volkomen terecht een strafschop toegewezen. Het is Coen van
Weerdenburg die de doelman passeert en Legmeervogels dus op de
0-2 voorsprong brengt.

nen de deelnemers het plezier ervaren van het schaatsen op de ijsbaan. Dit zal plaatsvinden op de
eerste schaatsochtend van het seizoen op de Jaap Edenbaan (zaterdag 8 oktober). Kijk voor meer informatie en voor het aanmelden voor
deze kennismakingsdagen op www.
svamstelland.nl Ook voor de ‘oudere jeugd’, de jongeren en de senioren biedt SV Amstelland schaatslessen aan, waarbij het schaatsplezier voorop staat. De deskundige trainers begeleiden de schaat-

sers, zowel beginnend als gevorderd, bij het ontwikkelen van de
schaatstechniek. Immers hoe meer
techniek, hoe meer gemak, hoe
meer schaatsplezier. Gedurende het
schaatsseizoen zijn er voor alle categorieën schaatsers meerdere activiteiten naast de normale schaatslessen op de ijsbaan. Wekelijks worden zaaltrainingen verzorgd om de
techniek extra bij te schaven. Daarnaast is er voor de jeugd onder meer
een mini Elfstedentocht, kan deelgenomen worden aan wedstrijden
en marathons en zijn er de jaarlijkse clubkampioenschappen. En, niet
te vergeten, als er betrouwbaar natuurijs ligt en de weersomstandigheden het toelaten, wordt door SV
Amstelland getraind op natuurijs.

De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor het tweede elftal van KDO
haar tweede thuisduel in de competitie op het programma, ditmaal tegen
Buitenveldert. Nadat de uitwedstrijd
vorige week tegen Sloterdijk niet
doorging in verband met het ontbreken van een KNVB-scheidsrechter,
speelden de Kwakelaars deze zondag in een sterk gewijzigde formatie
tegen de Amsterdammers. Na twintig minuten kwam Buitenveldert op
voorsprong doordat een vrije trap uit
het niets in de linkerhoek verdween,
0-1. KDO liet het hier niet bij zitten
en knokten zich terug in de wedstrijd.
In de 30e minuut was het Martin Bax
die de Kwakelaars langszij bracht,
nadat hij één op één met de keeper koelbloedig afrondde, 1-1. Enkele minuten later kwam KDO zelfs op
voorsprong via Patrick van der Nesse. Linksbuiten Fabian van der Hulst
zette de bal voor op Bax die Van der
Nesse vrij voor de goal zag staan en
hem ook aanspeelde. Van der Nes-

se kon vrij voor het doel eenvoudig
de 2-1 binnentikken. Een welverdiende voorsprong op dat moment, maar
de Kwakelaars gaven dit door knullige verdedigingsfouten makkelijk uit
handen, waardoor beide ploegen met
een 2-3 ruststand de kleedkamer ingingen.
Verdedigen
In de tweede helft deed KDO er alles aan om zo snel mogelijk terug te
komen in de wedstrijd, maar lange
tijd was er geen doorkomen aan in
de Buitenveldertse verdediging. Uiteindelijk na 75 minuten spelen wist
Doron Borger, na een prima voorzet,
Fabian van der Hulst vrij voor het doel
te zetten en Fabian rondde dit buitenkansje goed af, 3-3. Na deze gelijkmaker golfde de wedstrijd op en neer
en kon het alle kanten op gaan. In de
slotfase van de wedstrijd, werd onder
andere Rob Rewijk ingezet en Rewijk
deed dit met verve. Vijf minuten voor
tijd was het Rob die zijn verdedigers

een halve minuut bezighield en vervolgens Paul Hogerwerf vrij voor de
keeper op zijn hoofd wist te bedienen. Uit een keurige hoge voorzet
wist Paul op prima wijze de 4-3 binnen te koppen. Na ruim negentig minuten floot de scheidsrechter af en
was een zwaarbevochten overwinning een feit.
Klassement
Door deze driepunter blijven de Kwakelaars bovenin het klassement meedoen en kan het zich gaan opmaken voor de uitwedstrijd van volgende week in Amstelveen tegen NFC/
Brommer. De Amstelveners wisten in
hun eerste drie wedstrijden zes punten te halen. De wedstrijd begint om
11:30 uur aan de Sportlaan, dit mag
u niet missen! De wedstrijd KDO 1 Geinburgia 1 werd in verband met de
zware regenbuien vlak voor het begin
van de wedstrijd afgelast. Het eerste
speelt volgende week om 14:30 uur
in Amsterdam tegen P en T.
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Legmeervogels F4 verliest
voor de eerste keer!

Legmeervogels Veteranen

Volle winst in wedstrijd
met twee gezichten
Uithoorn -Zaterdagmiddag 17
september was Wartburgia op
sportcomplex Randhoorn de tegenstander van het 1ste veteranen
team van legmeervogels.VET 1 was
reeds gewaarschuwd vanwege de
ruime overwinning van Wartburgia
vorig weekend en begon gretig aan
de wedstrijd.
Onder aanvoering van een sterk
middenveld bestaande uit de spelers Marco S, Michel, Marco W en
Co werden de voorwaartsen Dennis en Sjoerd regelmatig goed gelanceerd. Al snel kwam de openingscore op het bord door een
pass van Co waardoor Sjoerd in
staat was om de keeper koppend te
passeren om hierna het net te laten
bollen. De 2-0 werd gemaakt door
de aanavllend spelende Dennis die
de bal vanaf rechts kreeg aangespeeld door Sjoerd om hierna fraai
in te schieten. Dennis wist achtereenvolgens ook de 3-0 te maken
door binnen de 16 meter goed gebruik te maken van een schiet mogelijkheid om hiermee zowel de
Wartburgia spelers als de keerper
op het verkeerde been te zetten.
Tussentijds probeerden de Wartburgia aanvallers een aantal keren gevaarlijk te worden op de Legmeervogels helft. De ijzersterk spelende verdediging onder aanvoering van Paul v en Terry wisten het

Wartburgia gevaar in te dammen.
Uiteindelijk kwam de tussenstand
van 4-0 tot stand doordat de opkomende laatste man Terry fraai werd
aangespeeld door centraal middenvelder Michel en voor het doel
goed gebruik wist te maken van
deze schiet kans. Of het door de
thee pauze kwam, de doorgevoerde wissels of de opkomende buien,
de 2de helft was van een totaal ander kaliber. VET 1 kon niet meer gevaarlijk worden en het middenveld
verloor de grip op de wedstrijd. Het
merendeel van de passes kwam
niet meer aan en een aantal spelers liepen er verloren bij. Wartburgia greep zijn kans en liet zien dat
zij wel degelijk konden voetballen.
Diverse reddingen van keeper
Robin en goede acties van Paul V
hielden Wartburgia van score af.
Uiteindelijk viel helaas toch de 4-1
en werd de wedstrijd verder uitgespeeld zonder bijzonderheden.
Een wedstrijd met twee totaal verschillende helften leverde uiteindelijk toch 3 punten op en een 100 %
score tot nu toe voor VET 1.
Man of the match
Man of the match was de sterk
spelende laatste man Paul V. Volgende week wacht de 2de KNVB
beker wedstrijd tegen Badhoevedorp op het VET 1 team.

Bridge club “Hartenvrouw”
Uithoorn - Dinsdag 13 september
is de 2e zitting van de eerste ronde
gespeeld; er waren 14 paren in de
A lijn en 16 paren in de B lijn. (elke
ronde heeft 6 zittingen).
De uitslagen:
Om te beginnen eens een keer
de B lijn:
Op de eerste plaats de dames Wil
Voss & Cathy Troost met 64,58%,
fantastisch gedaan dames! De
tweede plaats is voor Annet Roosendaal & Rini Tromp zij scoorden
58,33%, en de derde plaats is Voor
Eugenie Rasquin & Riet Willemse
met 57,14 %, terwijl de vierde plaats
wordt ingenomen door Renske Visser & Francis Terra met 56,85%.
Dan de A lijn:
De eerste plaats is voor Kitty van
Beem & Agnes de Kuijer met 62,15%
proficiat! Terwijl de dames Ina Melkman & Jetty Weening de smaak te
pakken hebben met 58,33% op de
tweede plaats. De derde en vierde
plaats wordt ingenomen door An
van Schaik & Lea Wit en Ank Reems

& José Möller beide paren scoorden 54,17%. De competitiestand: Na
slechts 2 zittingen is er nog van alles
mogelijk; Op de gedeelde eerste en
tweede plek in de B lijn staan: Renske Visser & Francis Terra en Corinne
van der Laan & Anne Tolsma beide
hebben een gemiddelde van 56,76
%, terwijl de derde plek wordt ingenomen door Wil Voss & Cathy Troost
met 54,79%. De vierde plek is voor
Annet Roosendaal & Rini Tromp met
51,67%.
In de A lijn is de stand als volgt: Uiteraard bovenaan Ina Melkman &
Jetty Weening met een gemiddelde van 60,63%. Daarna volgen de
dames Kitty van Beem & Agnes de
Kuijer met 59,41%. Op de derde
plaats Thecla Maarschalk & Rees
van der Post zij scoorden 53,13%,
en op de vierde plaats Ank Reems
& José Möller met het gemiddelde
van 52,71%.
Voor inlichtingen over bridgeclub
“Hartenvrouw”kunt u bellen met
Mieneke Jongsma, tel. 0297-56756
of mailen: wjongsma@hotmail.com.

AKU atlete wint Dam tot Dam
Regio - Zondag 18 september werd
de jaarlijkse Dam tot Damloop gehouden met de start op de Prins
Hendrikkade in Amsterdam en de finish in Zaandam. Bij de start van de
eerste groepen was het nog droog.
De temperatuur was prima en er
stond weinig wind. Ideale omstandigheden voor een mooie wedstrijd
over 10 Engelse Mijlen (16,1 km).
AKU atlete Jolanda ten Brinke, als
voedingsdeskundige
verbonden
aan het Steenbok RunningTeam,
presteerde optimaal! In haar categorie V40 startte ze snel en kon vervolgens het hoge tempo vasthouden. Tussen de 5 en 15 km liep ze
een volkomen vlak schema, om de
laatste km het tempo nog wat op te
schroeven. Zij kwam als 1ste in haar
categorie over de finish en scherpte aan Persoonlijke Record aan tot
1.03,25 wat maar liefst 42 seconden
sneller was dan haar oude toptijd.
John van Dijk werd de snelste AKU
atleet en was zeer tevreden met zijn
56.44,0.
Atlete Anouk Claessens van het
Steenbok RunningTeam en AKU
had enkele roerige weken achter
de rug. Hierdoor heeft zij het NK op

APK Mijdrecht 3 verraste APK
Mijdrecht 1 met een 6-3 zege. Roy
Leemreize haalde een opmerkelijke overwinning op Cor Ultee. Ramon Alblas won en verloor een
van zijn dubbelpartijen. De Kromme Mijdrecht 1 zag Bob’s Bar met
2-7 vertrekken. Richard Schreurs
speelde een puike partij tegen een
taaie John Oldersma. Gerrit Schuurman behaalde de enige punten voor
De Kromme Mijdrecht. De Kromme Mijdrecht 2 was met 0-9 een
maatje te klein voor De Kuiper/van
Wijk. Kees de Zwart denderde in 20

beurten over Ab Augustin heen. Nico Koster, Toine Doezé en Michael
de Kuiper zorgden voor de volle
winst van de Wilnissers. De Paddestoel 1 won keurig met 6-3 van APK
Mijdrecht 2. Hendrik Versluis had in
25 beurten Wijnand Strijk te pakken.
Bas Ratterman en Tom Bos deelden
de punten.
De Schans was met 0-9 kansloos tegen De Merel/Heerenlux 3. Jan van
der Meer, Hans van Rijn, Wim Berkelaar en Cor van Wijk gaven het
team van De Schans een enorme
draai om de oren . De Vrijheid/Biljartmakers was met 2-7 een ongelijke strijd tegen DIO. Herman Turkenburg gaf het goede voorbeeld
door in slechts 20 beurten Nico van
Soeren te verslaan. Het grote gevecht tussen Bert Loogman en Paul
Schuurman werd in 24 beurten in
het voordeel van Bert beslist.

Mijdrecht - Op 25 september, 1 en
2 oktober zullen 209 bowlers uit heel
Nederland afreizen naar Mijdrecht.
Op deze dagen worden de Nederlandse Kampioenschappen 50+ hcp.
georganiseerd. Er zijn 10 series van
elk 2 uur. Er wordt gespeeld in 2 klassen, dames en heren. De spelers hebben allemaal gelijke kansen om kampioen te worden. Alle deelnemers
krijgen een bonus naar gelang hun

Paddestoel 2 speelde volgens telefonische opgave 5-4 tegen Stieva
Aalsmeer.
Stand na 3 speelweken:
De Merel/Heerenlux 3 21 punten
DIO
21 punten
De Merel/Heerenlux 2 20 punten
De Paddestoel 2
19 punten
De Kuiper/van Wijk
18 punten

pasgemiddelde. Zondag 25 september wordt er gespeeld van 11.30 uur
– 16.00 uur. Zaterdag 1 oktober van
10.00 – 18.30 uur. Vanaf 10.00 uur zullen spelers van de Bowling Vereniging
Mijdrecht spelen. Zondag 2 oktober
van 10.00 – 16.30 uur. Vanaf 17.00 uur
is de finale. kunt u vinden aan de Ontspanningsweg 1a te Mijdrecht. Er is
voldoende parkeergelegenheid. De
toegang tot de bowling is gratis.

KnA marathon
klaverjassen
Uithoorn - Heeft u als iets te doen
op 8 oktober aanstaande?
Muziekvereniging KnA organiseert
op 8 oktober een koppel-klaverjasmarathon! Deze marathon zal duren van 10.00 uur tot 22.00 uur, in
het KnA-gebouw aan Legmeerplein 49. Deze dag kost 12,50 euro.
Er zijn hele mooie prijzen te winnen, en er is ook een loterij waar u
aan mee kan doen.
Wilt u meer weten of u opgeven
voor deze dag? Bel dan Hans Kas
(06-45729086) voor meer informatie.
Wij hopen op een gezellige dag en
dat er maar veel prijzen gewonnen
mogen worden. Tot 8 oktober bij
muziekvereniging KnA!

te komen, de keeper van Amstelveen stopt een mooi schot van Rohan Sassen. Vlak voor rust weten
de mannen nogmaals de druk op
te voeren, Rohan schiet op de lat.
Na wat geharrewar blijft de bal precies op de doellijn liggen. Dan klinkt
het fluitsignaal en kunnen de mannen limonade drinken. In de tweede helft voert Amstelveen de druk
verder op. Jelmer kooijman weet
de eerste aanval goed te dwarsbomen, waardoor de bal naast gaat.
In de 30e minuut staat het helaas
toch 2-1 voor Amstelveen. Niet lang
daarna ontstaat er toch een mooie
kans voor de F4 om de stand weer
gelijk te trekken: Samuel Abel rent
alleen op het doel af, houdt de bal
goed bij zich, maar schiet net voorlangs.
Ook Rohan doet nog een poging,
maar loopt zich vast. in de 37e èn
38e minuut is het weer raak: Amstelveen zet de teller op 3-1 en 4-1.
Onze mannen geven niet op! Ayoub verdedigt wederom goed, Nilas heeft een aantal mooie reddingen en Rohan nog een mooie kans.
Het mag niet baten, Amtelveen F1
blijkt net een maatje te groot voor
onze jongens. De eindstand is 4-1.
De serie strafschoppen wint de F4,
helaas tellen die niet mee. Al met al
heeft de f4 zich kranig verweerd en
hebben ze een mooie en spannende
wedstrijd laten zien.

Competitieseizoen weer
gestart bij BV De Kwakel
De Kwakel - Na een kleine maand
training onder leiding van nieuwe
trainer Dick begon zondag 18 september het competitieseizoen voor
badmintonvereniging De Kwakel
weer. Dit jaar is de vereniging goed
vertegenwoordigd met zes teams:
drie mixteams bij de senioren, twee
jongensteams en één mixjeugdteam. En hoewel het best even wennen was, zijn er toch mooie wedstrijden gespeeld op de eerste competitiedag. Gelukkig maar voor de vele
(groot)ouders, broertjes, zusjes en
clubgenoten die waren komen kijken! De jongensteams zitten in dezelfde poule ingedeeld. En de eerste
wedstrijd mochten zij meteen tegen
elkaar. Het ene team was duidelijk
sterker dan het andere team en won
met 8-0. Het mixjeugdteam bestaat
uit zes spelers die voor het eerst

in de competitie meedoen. Beetje
spannend was het dus wel! En hoewel de pupillen met 2-6 verloren,
konden de massaal opgekomen ouders trots zijn op hun prestaties. Van
de drie seniorenteams mocht één
team thuis blijven. Team 3 speelde
een prima wedstrijd en won met 7-1.
Die heeft ze maar vast binnen! Team
1 moest goed aan de bak. Toen de
rest van de teams al lang en breed
onder de douche stond of van een
drankje aan het genieten was, stond
team 1 nog haar laatste wedstrijden
te spelen. Met 3-5 hebben zij een
prima prestatie geleverd. Zo’n eerste wedstrijd zegt vaak weinig van
hoe het de rest van het seizoen zal
verlopen. Het kan nog alle kanten
op! De volgende thuiswedstrijden
vinden plaats op zondag 2 oktober.
Komt u ook even kijken?

Up en down de ladder bij
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De tweede ronde ladderen husselde de standen flink door
elkaar, tot vreugde van de ups en
ontsteltenis van de downs. Euforie bij het beste team van de avond,
Joop van Delft & Dick Licht, dat
met een geweldige 66,90% de lijst
van 39 paren aanvoerde. Heleen
en Mees van der Roest in het bijzonder, gaven enigszins blijk van
”Schade Freude” bij het behalen van
hun tweede plek met 60,42%! Anton
Berkelaar is de laatste tijd wel wat
succes gewend, maar deze derde
plaats van 58,45% met Wil van der
Meer verraste toch wel een beetje. Tini Geling & Jo Wevers presteerden ook uitstekend als vierde
met 56,94% en hetzelfde geldt voor
Klaas Verrips & Anneke de Weerdt
die als vijfde op 56,71% uitkwamen.
Wim Slijkoord & Francis Terra profiteerden kennelijk van hun lagere
poule positie en klommen zodoende
flink met hun score van 55,56% als
zesde. Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen volgden een beetje het zelfde traject en deden goe-

de zaken als zevende met 55,44%.
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter
raken al wat beter ingespeeld gezien hun score van 54,98% als achtste, terwijl een ieder van de nummer
negen, Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister, wat meer verwacht had dan
54,28%. Adeldom verplicht toch?
Renske & Kees Visser deden het
daar en tegen prima met 53,47% als
tiende.
De echte downs bevonden zich ver
onder op de treden, maar personen
onder de 40% worden uit piëteit niet
genoemd, de ontgoocheling is al erg
genoeg.
De derde ladder biedt weer nieuwe
kansen, een blik op Eschers doorlopende trappen zegt immers genoeg!
Wilt u zich ook eens op de ladders
wagen, kom dan mee spelen bij
Bridge Vereniging De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. Inlichtingen bij het secretariaat: Gerda Schavemaker e-mail gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297 567458.

Clubkampioenen BVK gehuldigd

Nieuwkomer APK Mijdrecht 4 verraste met 5-4 De Springbok 1. Jan
van Lindhout was in 9 beurten veel
te sterk voor een goed spelende
John van Dam. Willem de Graaf had
in 19 beurten geen kind aan een teleurstellende Kees de Bruin. Hans
van Eijk en Peter Stam zorgden voor
de punten van de Hoefenaren. De

Het begint weer Kienen
bij KDO in De Kwakel
De Kwakel - A.s Vrijdag avond om
20.00 uur starten we weer met de
jaarlijkse kienavonden in KDO kantine. Het kienteam staat weer voor
u klaar om voor u mooie prijzen in
de wacht te slepen. En het motto is
vooral de gezelligheid. Kom in ieder

De AKU atleten Jaap Bouwmeester liep een goede race en realiseerde een tijd van 1.07,23 gevolgd
door Mario Willemse die uitkwam
op 1.12,28, John Celie finishte na
1.12,44, Ronald Velten in 1.13,10,
Baukje Verbruggen 1.19,17, Paul
Schermerhorn 1.27,25 en Ronald
Heijboer 1.27,49.

NK bowlen voor 50+ers
in Bowling Mijdrecht

Dio en De Merel/Heerenlux
3 biljarters gaan aan kop
Regio - Deze week was er weer
veel te beleven op de biljarttafels.
Verrassend was de 9-0 overwinning
van De Merel/Heerenlux 3 bij De
Schans. De Kuiper/van Wijk haalde ook de 9-0 score bij De Kromme Mijdrecht 2. Jan Lindhout van
APK Mijdrecht 4 speelde de wedstrijd van zijn leven door in 9 beurten de kortste partij van de week te
noteren. Een in “bloedvorm” verkerende Herman Turkenburg scoorde
de procentueel hoogste serie van de
week met 23 caramboles = 32,85%
van zijn te maken punten. De Merel/Heerenlux 4 won met een minimale 5-4 van de Merel/Heerenlux1.
Het extra punt werd met een verschil van 0,08 door team 4 gehaald.
Cens 2 won nipt met 5-4 van De
Merel/Heerenlux 2. Jos Bader bezorgde Toon van Dijk in 20 beurten
een gevoelige nederlaag. Frank Witzand was in 22 beurten net iets sterker dan Edwin de Jong. De Springbok 2 won met 6-3 van Cens 1. Joop
Luthart (zie foto)redde in een magnifieke partij de eer voor Cens door
Jan van Veen te verpletteren. Joop
was in 19 beurten en een hoge serie van 17 caramboles geweldig op
dreef.

de 10 km van 4 september moeten
laten schieten. Testen bij het Sport
Medisch Adviescentrum moesten
uitwijzen wat de oorzaak was van
duizelingen aan het einde van verschillende wedstrijden. Hierdoor
was haar voorbereiding niet optimaal. Niettemin wist Anouk, na een
behoudende start en rustige eerste helft, de snelheid in de 2e helft
wat op te voeren en met een snelle laatste km te finishen in 1.02,52
waarmee zij de snelste AKU-atlete
was en met haar tijd zeer tevreden
kan zijn. Deze wedstrijd werd gelopen als training naar het NK ½ marathon welke op 2 oktober in Breda
wordt gelopen. Daar komen trouwens ook Jolanda ten Brinke en
John van Dijk aan de start, evenals
SRT-atleet Marcel Pool.

Uithoorn - Knokken is het voor de
F4 tijdens hun tweede wedstrijd in
de najaarscompetitie. De mannen
spelen uit tegen de F1 van Amstelveen. Met David Fluks als aanvoerder gaat de wedstrijd stipt kwart
over tien van start. Al na zeven minuten heeft de F4 een mooie kans
op een doelpunt. Na het nemen van
een hoekschop, schiet Bart Duikersloot op de lat. Nog geen twee
minuten later mist ook Amstelveen zijn eerste kans. Niet veel later zorgt keeper Nilas Meeder voor
een goede redding met een mooie
duik naar de bal. Mika de Jeer en
Jayden Zschuschen schoffelen elkaar in een mooie verdedigingsactie onderuit, gezamenlijk halen ze
de bal uit de gevarenzone. Helaas
scoort Amstelveen in de dertiende minuut toch als eerste. Het staat
1-0. Ze voeren de druk op door in
de 17e en 18e minuut nogmaals op
het doel te schieten. Ayoub Elkaddouri weet een aantal keer goed te
storen, waardoor Amstelveen op tijd
de bal verliest.
Nilas houdt het hoofd koel en aan
de stand verandert niets. Vlak erna
is het de beurt aan onze mannen.
Jayden geeft een mooi schot, maar
de bal gaat net voor langs. Niet getreurd want daar staat Bart, die strak
1-1 scoort. Nog geen twee minuten
erna hebben de mannen van de F4
een mooie kans om op voorsprong

geval op tijd om een mooi plaatsje
te hebben. Dit Zijn de volgende data s voor 2011
Vrijdag 21 oktober , 18 November &
16 December. zie ook op www.dekwakel.com & www.kdo.nl

De Kwakel - De clubavond BVK in
De Kwakel kende op donderdag 15
september nogal wat speciale activiteiten en gedenkingen. Tijdens de
jaarvergadering stond de voorzitter Elly langdurig stil bij de onlangs
overledenen Loes Fritschy en Joop
de Jong. Zij sprak lovende woorden
over beiden en er werd een minuut
stilte betracht om eer te bewijzen
aan hen. Het verdere verloop van de
jaarvergadering was bijzonder rustig zonder noemenswaardig te noemen feiten. Maar wel werden aan
het slot de clubkampioenen 20102011 Geke en Jaap Ludwig gehuldigd. Eindelijk eindelijk wisten zij
hun namen in de wisselbeker gegraveerd te krijgen en een welverdiend applaus was hun deel.
Zij zitten bij een heerlijk glas wijn
nog te genieten van de mooie bloemen.

Oplossing
Na de laatste oplosingen met de indeling mocht wedstrijdleider Cor
tegen acht uur de 40 paren loslaten voor hun 24 spellen. Niet voor
het eerst en ook niet voor de laatste keer gingen Rita en Wim er met
de eerste plaats in de A-lijn vandoor met een mooie 63.89%. Op gepaste afstand sleepten Piet en Gerard met 57.01% de eervolle tweede
plaats binnen. En een welverdiend
applaus was er voor Paula en Klaas
die beslag wisten te leggen op de
3e plaats met 56.11%. De overige 12
paren deden het met een mindere
score maar bij BVK heeft iedereen
het naar de zin.
In de B-lijn deden de dames HK oftewel Leny en Agnes weer van zich
spreken. Ondanks dat spel 18 dat
niet werd ingevoerd behaalden zij
met 58.70% de eerste plaats, op de

voet gevolgd door Tiny en Adriaan
die met 58.17% konsekwent hoog
blijven scoren. Suzanne en Riet legden beslag op de 3e plaats met
57.42%. Nog 10 paren streden in deze lijn, de namen van het laatst geeindigde paar met 37.30% zijn veilig
bij de wedstijdleider bekend.
Aalsmeerse Riet en Uithoornse Joop
hadden weer eens een topavond,
met 63% rond eisten zij de eerste
plaats in de C-lijn op. Huub ditmaal
gekoppeld aan zijn Marianne werden 2e met 59.58% en het kwakelse
echtpaar Jannie en Nico vonden elkaar bijzonder goed in het spel wat
resulteerde in een score van 57.00%
voor de derde plaats. Nog 9 andere
paren deden het met minder tot weinig met als laatste namelijk 36,58%.
Met nog drie zittingen voor de boeg
valt er nog weinig over promoties en
degradaties te voorspellen.
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Fotografie op de Vuurvogel
Uithoorn - Wat een topdagen voor
de groepen 7 en 8 van de Vuurvogel!
De kinderen wisten dat ze woensdag en donderdag meededen aan
een workshop, maar dat het zo leuk
zou zijn hadden ze niet gedacht.
’s Morgensvroeg werden de klassen
omgetoverd tot fotostudio’s en toen
de kinderen om 8.00 uur binnenkwamen zagen de klassen er niet
zo uit als dat ze gewend waren. Wat
een verrassing! Er stonden laptops
klaar in de groepjes en in de computerhoek. Er was een complete rekwisietenafdeling
(verkleedafdeling) vol met kleren, maskers, pruiken en gebruiksvoorwerpen. Voor
elk groepje lag er een fototoestel
klaar en Andor (de echte fotograaf)
stond klaar om met de kinderen de
workshop te gaan doen.
We hebben gekozen voor het thema “Helden” want tijdens de Kinderboekenweek heeft de school
een tentoonstelling “Helden”en kan
iedereen die het werk wil zien komen kijken op de
Open Dag van 12 oktober a.s.
De kinderen leerden een script maken, een verhaallijn schrijven, rollen
verdelen en daarna was het tijd om
te leren fotograferen. Dat is niet zomaar eventjes op een knopje drukken en de foto is klaar… nee… An-

dor leerde de kinderen verschillende standpunten in te nemen om
een foto spannender, enger, vrolijker, indrukwekkender of zieliger te
maken. Daarna gingen de kinderen
aan de slag om te oefenen om vanuit verschillende standpunten foto’s
te maken. Ze lagen op de grond,
stonden op de stoelen maar ook op
de tafels, wat normaal helemáál niet
mag….
Hierna was het tijd om naar buiten te gaan zodat met het zelfgemaakte script de juiste foto’s gemaakt konden worden voor het fotostripverhaal. Het was heel bijzonder om alle fotografen en acteurs
rond de school te zien werken. En
wat een leuke en originele ideeën
hadden de kinderen voor hun verhaal en voor de locaties die nodig
waren om het verhaal uit te beelden en voor hun kostuums! Daarna
werden de foto’s geüpload en konden de kinderen, onder begeleiding
van Andor en de leerkrachten, aan
het werk met het speciale computerprogramma om van de foto’s een
fotostripverhaal te maken compleet
met spreek- en denkballonnen! Het
resultaat zien de kinderen volgende week en u kunt het zien op onze Open Dag van 12 oktober aanstaande.
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Nipte overwinning
Veenland 2 op Muiden 1

Schaakvereniging ‘Denk
en Zet’ schaakt weer!
De Ronde Venen - Inmiddels is
de tweede ronde van de interne
competitie gespeeld. Werd er in
de eerste ronde nog wat behoudend geschaakt, in deze ronde
vlogen de stukken over het bord.
De strijd om de mooiste partij speelde zich af tussen enerzijds R. Klinkhamer tegen J.de Boer, anderzijds
G.J. Smit tegen A. Weinhandl.
Op het bord van Klinkhamer en de
Boer kwam een soort Engelse opening tevoorschijn; in het middenspel
had De Boer een plus pion en sterk
paard in het centrum. Dit werd gecompenseerd door het loperpaar en
iets wat op een koningsaanval leek
van de kant van Klinkhamer. Binnen 15 zetten wisselden de kansen
heftig, de eerste winstkansen waren voor Roel Klinkhamer, met een
pion voor en betere lijnen voor zijn
torens waren er mogelijkheden. Jan
de Boer verstaat echter de kunst
van volhouden en een aantal zetten later was hij degene met 2 pionnen voor. De lopers van verschillende kleur zorgden ervoor dat de partij toch in een remise eindigde, wat
een knappe prestatie van Klinkhamer genoemd mag worden.
Opening
De partij tussen Gert Jan Smit en
Alfred Weinhandl kan als opening
misschien het best als Smitteriaans
betiteld worden. Een pion op h5, een
Toren op h6, koning niet gerokeerd
in het centrum, Alfred een sterk
paard in het centrum en een solide stelling. De woeste stelling had
als kernpunt veld f4, toen Smit op
dit veld een paard-offer bracht vloog
het bord in brand. Het zal nog enige uren van analyseren vergen om
te zien of dit offer correct was. De
aanval en de routine van Smit gaven
echter nipt de doorslag, winst voor
Gert Jan dus.
Behalve Weinhandl en Klinkhamer bleken er nog veel meer spelers uit het 2e team voortvarend uit
de schaakstartblokken te schuiven.
Mogelijk moest deze en gene nog
wat frustratie van de schaakprestatie’s in de externe competitie van vorig seizoen van zich af schaken?!
Wat te denken van de 2e winstpartij
van Bert Vrinzen en dit nog wel tegen de met wit spelende Cees Verburg. Op voorhand zou een bookmaker toch zijn geld op Cees gezet
hebben!
Ook John van de Berge liet zien dat
als hij aanwezig is er echt rekening
met hem gehouden moet worden.
Ook op zijn tegenstander zouden de
bookmakers toch de meeste inzetten gekregen hebben, namelijk nie-

mand minder dan Harris Kemp, die
toch een rating heeft van bijna 1800.
In een boeiende partij moest Kemp
in het middenspel flink “swindeln”,
om niet met materiaalverlies het
eindspel in te gaan. Nu is originele oplossingen vinden wel aan Kemp
besteed wat dan ook resulteerde in
met een pion meer het eindspel ingaan. Het bleek echter niet genoeg
voor de winst. Ook hier dus een
knappe prestatie van een 2e team
speler.
De partijen gespeeld door T. Siecker
tegen Cees Kentrop en Arno Kroon
tegen Evert Kronenmeijer kenmerkten zich beide door rustig positioneel schaak, waarbij in beide gevallen de speler won die de eerste
fout het langst wist uit te stellen. Dit
waren Thierry Siecker, hiermee na 2
wedstrijden nu op de 2e plaats van
de ranglijst te vinden, en Evert Kronemeijer.
Respect
Nog een bijzondere partij werd
gespeeld tussen J. Vrolijk en E.
Schreurs. Er ontspon zich, waarbij
dit woord daadwerkelijk de lading
dekt, een soort van trage Spaanse opening waarbij na 23 ! zetten nog geen pion geslagen was.
Het wederzijds respect bleef tot het
eind in stand en deze partij eindigde dan ook in remise. Hiermee was
Schreurs dus de 4e speler die een
goed resultaat tegen een speler uit
het eerste behaalde.
Oud en inmiddels weer nieuw lid
Peter Hessels liet zien het schaken nog niet verleerd te zijn, hoewel
nieuwkomer Klaassen hem goed tegenspel bood. Het openen van de clijn door laatstgenoemde en de loper van Hessels die veld c1 bestreek
was net voldoende om hem de winst
te bezorgen.
De langste partij van de avond werd
gespeeld tussen de heren A. Broere en H. Kroon. Laatstgenoemde
vond het leuk om nu eens de Aljechin opening met zwart te spelen. In de eerste ronde had hij kenner van deze opening Jeroen Vrolijk, met wit bestreden. Door een
oud zetje van Dr. Euwe wist Kroon,
Vrolijk na 7 zetten op een dwaalspoor te zetten, zodat Kroon op de
9e zet een stuk voorstond en snel
de partij won. Voor de liefhebber: deze partij is op de site van
svdenkenzet-advisor terug te vinden.
Tussen Kroon en Broere ontspon
zich een 4 uur durende partij, waarbij met enig geluk Henk Kroon aan
het langste eind trok en daarmee direct de koppositie inneemt, op de
voet gevolgd door Th.Siecker.

Klaverjassen

Wilnis - Voor de eerste wedstrijd
van het seizoen in de vijfde klasse
gingen de tafeltennissers van Veenland 2 op bezoek bij Muiden 1.

Volleybalheren H1 van Unitas
klaar voor de competitie
Mijdrecht - Na een succesvol seizoen dat werd afgesloten met een
mooie tweede plaats en een welverdiende vakantie is het eerste herenteam van volleybalvereniging Schadenet Unitas half augustus weer begonnen met trainen als voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
Het ervaren team bestaande uit
de hoofdaanvallers Rick Samson, Ricardo Angulo Velez, John
van Scheppingen, middenaanvallers Hans Out, Ruud Stark, Johan Samson, diagonaal Robert van
der Meer en spelverdeler Jaap Wille wordt getraind door de eind vorig seizoen gekomen trainer Andre
van der Gugten. De ambitie voor dit
jaar is om wederom mee te strijden

Pappot met 4978 punten. Er werden
deze avond vier potten gekaart en
geteld. Dus de beker en de prachtige prijzen waren voor Sonja v.d.Waa.
De organisatie was in handen van
William Mayenburg, wat hem prima afging en een gezellige en leuke
avond opleverde. De prijzen waren
weer als vanouds, dus formidabel.
De volgende prijsklaverjaswedstrijd
in Café de Merel zal komende vrijdag 23 september zijn. Er wordt om
om 20.15 uur gestart, men dient om
20.00 uur aanwezig zijn. Er zullen
vier giffies gespeeld worden.
Ook is er op deze avond een grote tombola met fraaie prijzen. Deze
avond telt ook mee voor het eindklassement, dat wil zeggen, van de
22 kaartavonden tellen de 18 hoogst
gekaarte avonden mee voor de extra prijs, dus u kunt ook nog een
avondje missen. Wat die prijs is, dat
houden de organisatoren nog even
geheim. Inleg per avond kaarten is
drie euro. Iedereen is welkom!

Nederlandse kampioenschappen
bowlen 50+
Mijdrecht - Op 25 september,
1 en 2 oktober zullen 209
bowlers uit heel Nederland afreizen naar Mijdrecht.
Op deze dagen worden de Nederlandse
Kampioenschappen
50+ hcp. georganiseerd. Er zijn
10 series van elk twee uur. Er
wordt gespeeld in twee klassen,
dames en heren. De spelers hebben allemaal gelijke kansen om
kampioen te worden.
Alle deelnemers krijgen een bonus naar gelang hun pasgemid-

delde. Zondag 25 september
wordt er gespeeld van 11.30 uur
tot 16.00 uur. Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 18.30 uur. Vanaf 10.00 uur zullen spelers van
de Bowling Vereniging Mijdrecht
spelen.
Zondag 2 oktober van 10.00 tot
16.30 uur. Vanaf 17.00 uur is de
finale. Bowling Mijdrecht kunt u
vinden aan de Ontspanningsweg
1a te Mijdrecht.
Er is voldoende parkeergelegenheid. De toegang tot de bowling
is gratis.

Goed spel
Door goed spel won Harry zijn laatste wedstrijd tegen F. Verduin. Verduin kwam geen moment in de
wedstrijd en werd met 3-0 opzijgezet. Fabian moest het in zijn laatste
wedstrijd opnemen tegen M. Smitz.
Beiden hadden die avond nog geen
wedstrijd verloren, dus alle ingrediënten waren aanwezig voor een
spannende wedstrijd. Mede doordat
M. Smitz in zijn vorige wedstrijd een
lichte kuitblessure had opgelopen,
zette Fabian deze uiteindelijk gemakkelijk met 3-0 opzij. De laatste
wedstrijd werd gespeeld door Ramon en S. Smitz. Zij maakten er een
spannende wedstrijd van met mooie
punten, maar ook met vele fouten
van beide kanten. Ramon wist uiteindelijk in de laatste set de overwinning veilig te stellen, met als resultaat een mooie 6-4 overwinning
voor de mannen van Veenland 2.
Door deze overwinning komt Veenland 2 op de tweede plaats in de
competitie. Volgende week vrijdag
staat de thuiswedstrijd tegen Hilversum 24 op het programma. Aangezien deze gepromoveerd zijn vanuit de zesde klasse, moet een goed
resultaat haalbaar zijn. In ieder geval biedt het resultaat tegen Muiden
voldoende houvast voor het verdere verloop van de competitie en wellicht kunnen er nog mooie dingen
gebeuren in Wilnis.

Gelijkspel CSW en Swift
Wilnis - CSW en Swift speelden afgelopen zaterdag in een aantrekkelijk duel met 2-2 gelijk. Eigenlijk wel
een terechte uitslag maar het had
zo anders kunnen zijn voor de ploeg
van Gerard Adelaar, want CSW miste vier minuten voor tijd een terecht
toegekende penalty.

net over. Na een minuut of 25 wist
Swift toch de gelijkmaker te scoren. Een van de spitsen was de CSW
verdedigers te snel af en scoorde in
de korte hoek. Vlak voor rust claimde CSW nog een penalty wegens
hands maar de scheidsrechter zag
dat anders.

Al na zes minuten spelen kwam
CSW op een 1-0 voorsprong toen
een afgeslagen bal bij Rosco Cyrus
terechtkwam die vervolgens de bal
in de uiterste hoek liet ploffen. Het
goed voetballende Swift nam daarna steeds meer het heft in handen
en de verdediging van CSW had dan
ook de handen vol aan de levensgevaarlijke spitsen van Swift. Zo brak
men over links door maar doelman
Jordi Wens kon de gelijkmaker voorkomen. CSW liet zich ook niet onbetuigd en werd gevaarlijk via Mitchell de Zwart die over links doorbrak maar zijn voorzet kon nog net
worden weggewerkt. Ook een kopbal van Sven van Vuuren ging maar

Beter voetbal
Na rust wederom een beter voetballend Swift tegen een agressief spelend CSW dat probeerde snel druk
te zetten op de tegenstander. De
eerste kans was direct voor CSW.
Bij een snel genomen vrije trap kon
Rosco Cyrus alleen op de doelman
af gaan maar zijn schot ging maar
net voorlangs. CSW had de zaken
aardig onder controle en Swift kon
maar slecht in zijn spel komen. Toch
was het Swift dat halverwege aan de
leiding kwam na een prima aanval.
De bal werd vanaf de linkerkant prima voorgezet en het was vervolgens
een koud kunstje om de 1-2 aan te
tekenen. De kans op de gelijkmaker
kwam direct daarna maar de kopbal
van Maikel Pauw ging voor CSW net
aan de verkeerde kant van de paal.
Tien minuten voor tijd kwam voor
CSW dan toch de verdiende gelijkmaker. Een aanval via Mitchell de
Zwart en Mick Stefels eindigde op
het hoofd van Rosco Cyrus die prima inkopte.
Zoals gezegd kreeg CSW vier minuten voor tijd een terechte penalty toen Cyrus binnen de lijnen werd
neergelegd. De penalty van Sven
van Vuuren werd door de keeper
van Swift echter prima gestopt.

Sonja v.d. Waa wederom
Open Ronde Venen kampioen
Vinkeveen - Sonja v.d. Waa uit Vinkeveen mag zich een jaar lang opnieuw Open Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen. Na verleden jaar ook de beker gewonnen
te hebben, was zij afgelopen vrijdag
wederom de sterkste kaartster van
het 22ste Open Ronde Venen klaverjastoernooi in Café de Merel in
Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk
een makkie voor Sonja om de wisselbeker voor het tweede jaar op rij
mee naar huis te nemen. Na de eerste twee ronden ging zij fier aan kop
om die positie niet meer af te staan,
met het ongekend aantal van maar
liefst 7670 punten,
Als tweede eindigde Ida Rass, met
7416 punten, prima derde werd
Corry van Bemmelen met toch ook
nog 6871 punten, vierde werd Henk
v.d.Wilt met 6821 punten en als vijfde eindigde Jan Walters met 6821
punten. Er werd sterk gekaart deze avond .
De poedelprijs ging naar Bianca

om het kampioenschap in de tweede klasse. En dat is te merken, door
spelers en trainer is er met enorm
veel inzet en enthousiasme gewerkt
aan de aanvalscombinaties, de verdediging en natuurlijk om de conditie weer op peil te krijgen.
Vandaag, woensdag 21 september, begint de competitie met een
uitwedstrijd tegen het eerste team
van het Hillegomse Van Nispen. Een
welbekende en zeker niet te onderschatten tegenstander die al jaren
meedraait in de bovenste regionen
van de 2de klasse.
Volgende week, op 28 september
om 19.15 uur, volgt dan de eerste
thuiswedstrijd in sporthal de Phoenix.

Het team Veenland 2, bestaande
uit Ramon Mayenburg, Harry Warmer en Fabian Veerhuis, had gelijk
te maken met de degradant uit de
vierde klasse en het beloofde een
zware avond te worden.
In een stroeve partij won Fabian
zijn eerste wedstrijd tegen S. Smitz.
Doordat S. Smitz te veel missers
produceerde, kon Fabian de wedstrijd uiteindelijk beslissen met 3-0.
In de tweede partij moest Ramon
het onderspit delven tegen F. Verduin. Mede door goed aanvalsspel
van Verduin werd het punt terecht in
Muiden gehouden. Harry moest het
in zijn eerste wedstrijd opnemen tegen M. Smitz, de sterkste man aan
de kant van Muiden. Na een flitsend
begin van Smitz kon Harry het hem
in de laatste twee sets nog moeilijk maken, maar hij ging uiteindelijk
met 3-1 strijdend ten onder.
Nadat iedereen zijn eerste partij gespeeld heeft, wordt traditioneel de
dubbel gespeeld. Mede door een
aantal geluksballen op de cruciale
momenten trokken Ramon en Fabian aan het langste eind en werd er
met een 2-2 stand gerust.
Direct na de rust won Fabian zijn
tweede partij tegen F. Verduin.
Doordat Fabian zijn tegenstander
niet in zijn aanvallende spel liet komen, kwam Veenland opnieuw op
voorsprong. Harry en Ramon verloren hun tweede wedstrijd op onfortuinlijke wijze tegen resp. S. Smitz

en M. Smitz. Beiden gingen ten onder in een spannende vijfsetter, die
in beide gevallen in een tie-break
beslist werd. Muiden kwam hierdoor opnieuw op voorsprong.

Meisjes groep 8 Willespoort
winnen Cruyff Court Toernooi!
Wilnis - Op woensdag 14 september is het jaarlijkse Cruyff Court
Toernooi bij Argon in Mijdrecht gespeeld. Dit jaar moest er worden gespeeld volgens een afvalschema. Dit
betekent dat als je wint je doorgaat
naar de volgende ronde, als je verliest moet je helaas naar huis.
De Willespoort meiden van groep 8
begonnen goed aan de eerste wedstrijd tegen de Schakel. Er werd al
snel een aantal doelpunten gemaakt en de eindstand was 5-0. Vol
optimisme op naar de halve finale waarbij de meiden van de Twistvlied school de tegenstanders waren. Ook hier was een aantal snelle
goals te zien waardoor er wat mak-

kelijker gevoetbald werd. De eindstand was 4-2 in het voordeel van
de Willespoort, dus voor het eerst
naar een finale!
De groep 8 meiden van de Driehuis school hadden hun wedstrijden ook gewonnen en waren de tegenstanders. In beide teams zit een
aantal echte voetbalsters waardoor
het een spannende wedstrijd was.
Mede door goed keeperswerk heeft
de Willespoort de wedstrijd gewonnen met 2-1 en kon de beker in ontvangst worden genomen. Van harte
gefeliciteerd, dames, nu door naar
de volgende ronde, deze zal ergens
in maart 2012 zijn.

Zo eindigde deze wedstrijd in een
2-2 gelijkspel en als je het over de
gehele wedstrijd bekijkt een toch
wel terechte uitslag.

Week uitstel competitie
Sportief en gezellig wandelen bij Bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Sportief wandelen is bedoeld voor mannen
en vrouwen die wandelen leuk
vinden en lekker buiten wat aan
hun conditie willen werken.
Sportief wandelen is meer dan een
stukje wandelen; het is een wandeltraining. De training is rondom
sporthal de Willsstee, het Speelwoud, de Spoordijk enz., waar oefeningen gedaan worden om de spieren sterker te maken en de looptechniek en conditie te verbeteren.
U loopt in een gezellige groep on-

der leiding van een gediplomeerde
docent. Nieuwsgierig geworden? Er
wordt iedere maandag getraind en
de wandelaars vertrekken om 10.00
uur vanaf de ingang van de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in
Wilnis. Rond 11.00 uur zijn de wandelaars weer terug. Wie zin heeft
kan dan een kopje koffie drinken in
de kantine van de Willisstee.
Probeer het eens… u kunt altijd 1
keer gratis meedoen. Voor meer info: www.spelensportdrv.nl of tel. 06
21918353.

Uithoorn - Donderdag 14 september was de derde ronde van dit seizoen bij bridgeclub ABC.
Doordat er veel leden (20 stuks) met
vakantie waren besloot de wedstrijdleiding, in al haar wijsheid, om
de competitie nog maar een week
uit te stellen. Als er zoveel mensen
niet aanwezig zijn zou je van competitievervalsing kunnen spreken,
hetgeen zij ABC natuurlijk niet doen.
Als je niet aanwezig bent krijgt een
paar het gemiddelde van de punten van de door dat paar gespeelde wedstrijden, maar wat nu als je
nog niet gespeeld hebt. Er werd aan
11 tafels gebridged, helaas was er
een stilstaande ronde in de A-lijn. Er
werd in twee lijnen gespeeld.
Oranje-lijn
In de Oranje-lijn was de eerste
plaats voor Leny van Noort met Phini Sutter met 64,06 %, een heel mooi
resultaat voor een gelegenheidskoppel en dat vonden zij zelf ook.
Tweede werden Corry Boomsma
met Biber Koch met 59,90 %, zij wisselen heel mooie uitslagen af met
mindere, maar het is natuurlijk nog
een heel jong team, dat nog wat ervaring mist.
Derde werden Addie de Zwart met

Jeannet Vermey met 57,50%. Het is
toch verrassend dat er paren zijn die
de ene week de sterren van de hemel spelen en de andere week teleurstellen, of is het zo dat competitie spelen toch wat meer spanning
teweeg brengt.
Witte-lijn
In de Witte-lijn werd het echtpaar
Ria en Joop Smit eerste met 59,38
%. Tweede werden Wim Egbers met
Marthe Pijnappels met 56,77 %, voor
een gelegenheidskoppel dat pas
3 keer samenspeelt een zeer mooie
score. Derde werden Nel Heilman
met Hetty Houtman met 54,38 %, dit
paar komt ook weer op stoom.
Volgende week start de competitie
echt, want er zijn maar weinig afschrijvingen en er komt weer een
aantal leden terug van vakantie.
Bridgeclub
ABC
heeft
haar
speelochtend op de donderdag en
er wordt om 9.00 uur gestart. Men
speelt in ‘t Buurtnest aan de Arthuur
van Schendellaan.
Bent u geïnteresseerd om te bridgen in een leuke ontspannen sfeer,
dan kunt u op de clubochtend om
9.00 uur langskomen om nader kennis te maken.
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Ondanks repetitie in
stromende regen,
droog zangfestijn
bij de Europarei
Uithoorn - Ruim 150 zangers hebben zondagmiddag 18 september de stortregen
getrotseerd om te kunnen oefenen voor
het zangspektakel dat als ‘de zingende
flat’ was aangekondigd. Bij de uitvoering
die om 17.00 uur plaatsvond op de galerijen
van Straatsburgflat, werden ze onthaald op
een de stralende zon. Het publiek dat ook
door het mooie weer massaal was toegestroomd, liet zich feestelijk onthalen door
het enthousiasme van de zangers. Dirigent
Ferdinand Beuse presteerde het om jong en
oud in alle toonaarden met elkaar te laten
zingen. EUROOOPERA stond voor afwis-

selend repertoire van opera en vlotte meezingnummers, een apart ingestudeerde rap
met jongeren en een kindernummer versterkt door solsite Ireen van Bijnen. Al met
al een spectaculair optreden, ook door de
positie van de dirigent in een hoogwerker.
Voer voor filmers en fotografen, zoals mag
blijken uit de vele beelden die al op diverse
websites circuleren. De organisatoren van
Buurtbeheer Europarei kunnen terugkijken
op een geslaagde onderneming, die in alle opzichten heeft bijgedragen aan de opzet om de Europarei in Uithoorn eens vrolijk in het zonnetje te zetten.

